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Bucureşti (urmare). — Edilitate. — 
Organizaţia administrativă. — 
Inainte de secolul al XIX-lea, 
Bucureşti era administrat de un 
consilii comunal, compus din un 
giudeţ și 12 pirgari, aleşi de po- 
porul orașului. Pe la începutul 

".-—. acestui secol București era admi- 
nistrat de un consilii comunal 
o parte ales și o parte numit de 
stăpinire. El se numea Casa ]/a- 
Ehistratului sai Ciustitul sfat 
orășenesc al Politier București. 
El se compunea din ş membri, 

” din cati unul era prezident; ; avea, 
ca funcționari auxiliari: 1 secre- 
tar, 1 ajutor, 1 casier, 1 regis- 
trator, 5 cinovnici, 1 tist cu 6 
dorobanţi, 1 odăiaș și 1 rindaș. 
Acesta era tot personalul comu- 
nal, așa cum îl găsim în .dosa- 
rele Primăriei de Bucureşti. 

Sfatul orăşenesc se întrunea 
de 3 ori pe săptămînă: Marea, 
Joia. şi Simbăta și lucra cîte 6 
ore pe zi. 

Azi Bucureşti se administrea- 
ză deun consiliii comunal, ales 
de cele două colegii electorale, 
compus din 31 consilieri, din cari 
unul e primar şi 2 ajutoare; cu 

"un personal numeros de fune- 
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ționari, arhitecți, ingineri, geo- 
metri, desenatori, picheri, paz- 
nici, gardiani şi sergenți, toți 
numiți de consilii. 

Următoarele 9 servicii com- 
pun azi administrația . Bucureș- 

" tilor. 

I. Direcţia lucrărilor tecnice: 
a) Direcţia ; 
0) Serviciul alinierilor; 
c) » studiilor ; 
a) > planului; 
c) > bunurilor ; 

7) > apelor; 
£) poduri-șos. ; 
4) »  salubrităței.. 

IL Direcţia administrativă, - 
III.» acciselor, 
IV. » comptabilităței, 
V. » Sanitară, 
VI. Serv. casieriei centrale. 

VII. Secretariatul general. 
VIII. Economatul general. 

IX. Oficiul stărei civile.: 
Dăm aci lista diferitelor Sfa- 

turi orășenești din București, cu 
începere de la anul 183 I: 
„1831. — Căminarul Iorgu Bi- 
bescu (mai tirziu Domnitorul 
Munteniei), căminarul Pavel şi 
Chir Ghiţă Opranu, 

1833. — Hatmanul Mihail Du-   

mitrescu, clucerul Grigore Gră- 
dișteanu, Chir Iancu Chiriţă Bă- 
lăceanu şi căminarul Alex. Ghica, 
"1834.— Hagi Mihaiu Filipescu, 

căminarul Alexandru Ghica, clu- 
„cerul Grigore Grădișteanu, stol- 
“nicul Stanciu, Scarlat Petrovici, 
„-Dimitrie Dedu și Christofor Mus- 
tacov. | 

1835. — Constantin Costache 
Şuţu, Constantin Costache Bucă, 
stolnicul Ioniță Drăgănescu, ser- 

darul Anagnosti, Christodor Mus- 
- tacov, Nicolae Teodor şi Vameşu 
Iordache. 

1836. — Postelnicul Costache 
Șuţu, serdarul Xenocrat, serda- 
rul Fănuță, medelnicerul Cos- 
tache Crețeanu, Christodor Mus- 
tacov, Mărgărit Ivanovici, Pas- 
cale Gazoti, postelnicul Alexan- 
dru Ghica, Anastase Polizu Și 
Mihalache Ionescu. 

1837. — Căminarul Ștefan O- 
grăzeanu, polcovnicul Ioan Cim- 
pineanu, Anastasie Polizu, ser- 
darul Ștefan Ioan, postelnicul 
Manolache Băleanu, Christodor 
Mustacov și Pascale Gazoti. 

1838. — Ion Scarlat, Ion Ba- 
caloglu, slugerul Spirache Co- 
jescu, Aga Ion Filipescu, clu- 

fi
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cerul Gr. Cantacuzino, Mărgărit 

Ivanovici, paharnicul Ion Ro- 

setti, Nedelea Ion Mitescu şi La- 

zăr Calenderoglu. 

1839.— Aga Iancu Bălăceanu, 

clucerul Alecu Ghica, slugerul 

Spirache Cojescu, Lazăr Calen- 

deroglu, serdarul Anasti, Ion 

Serafim și George Bălan. 

1840. — Slugerul Tomiţa, A- 

tanasie Dumitriu, Anghel H. 

Pandele, căminarul Dumitru Be- 

lu, căminarul Pavel și paharnicul 

Alexandru Ghica. 

1841. — Paharnicul Scarlat 

Rosetti, serdarul Pirvu Asan, 

serdarul Alecu Izvoranu, Ion 

Ilie, Christache H. Paraschiva 

şi Teodor Balaban. 

1842. — Marele postelnic Ion 

Filipescu, paharnicul D. Ghica, 

Asan Ion Cămineanu, paharni- 

cul Ion Mitică, lon Polizu și 

Mărgărit Ivanovici. 

1843. — Maior Teodor Po- 

pescu, serdarul Barbu  Prisi- 

ceanu, Lazăr Calenderoglu și 

Ion Ioanidi. 
Supleanţi: Serdarul Ion Arion 

şi Ion Eftimiu. 

1844. — Vistierul Costache 

Belu, maior D. Popescu, cluce- 

rul Ion Mihăescu, serdarul Geor- 

ge Papa și Lazăr Calendero- 

glu. 
Supleanţi : Stan Gheorghiu și 

Dimitrie Economu. 
1845. — Vornicul Ion Otete- 

leşanu, clucerul Costache Pe- 

trescu, paharnicul Mihalache Pen- 

covici, pitarul Lazăr Calendero- 

glu și Dumitru Ivanovici. 

Supleanţi: Enache Iancu și 

Ion Minovici. 
1847. — Polcovnicul Scarlat 

Creţulescu, pitarul Mihalache 

Băscoveanu, clucerul Iancu Dinu, 

paharnicul Nicolae Lahovari şi 

pitarul Lazăr Calenderoglu. 

Supleanţi : Pitarul lanovici și 

Ion Triandafil. 

1848. — Scarlat Creţulescu   

6 

(pănă la Iunie); Constantin Cre- 

țulescu (Iunie—August); Dim. 

Polizu (August — Octombrie) ; 

Constantin .Lenș (Octombrie— 

Decembrie). . 
1849. — Constantin Lenș (la 

începutul anului); Aga Dimitrie 

Fălcoianu; Paharnicul Nicolae 

Lahovari, Răducanu Simonidi 

„şi Ion Bacaloglu. 

Supleanţi: Nicolae Gherman 

și Ion Triandafil. 

1851. — Marele logofât Iorda- 

che Bărcănescu, paharnicul Cos- 

tache Cirlova, Atanasie Chris- 

tea Manta, Costache Bălăcescu 

şi Lazăr Gherasim. 

Supleanţi: Serdarul Nicolae 

Herişescu și Ion Bacaloglu. 

1853. — Marele logofăt Gri- 

gore Obedeanu, paharnicul Ev- 

ghenie Predescu, serdarul Ion 

Creţeanu și Nicolae Herișescu. 

Supleanţi : Pitarul Enache 

Trandafir și Răducanu Sinonidi. 

1855. — Aga Constantin loan 

Filipescu, clucerul Simeon Mar- 

covici, Alecu Dumitrescu, ser- 

darul Nicolae Herișescu şi Cos- _ 

tache Păltineanu. 

Supleanţi: Pitarul Teodor Sfe- 

tescu şi Ion Ioanid. 

1836. — Ștefan H. Pandele, 

- Panait lonescu, Ion Polizu, clu- 

cerul Ion Dinu, aleși pentru a 

se complecta lipsurile a 4 mem- 

bri demisionaţi. 

1857. — Prinţul Dimitrie Ghi- 

„ca, serdarul Vasilache Paapa, lon 

Polizu, serdarul Costache Iliescu 

şi Avram Gheorghiu. 

Supleanţi : Panait Ionescu și 

pitarul Ion Penescu. 

1859. — Prinţul Dimitrie Ghi- 

ca, Ion Brătianu, Vasile Paapa, 

Tudor Arcon, Ghiţă Gherasi, Pa- 

nait Ionescu și Costache Iliescu. 

1860.— Vasile Constantinescu, 

-, Anton Arion, Alexandru Orăs- 

cu, Aceste trei persoane S'aii a- 

les în locul demisionaţilor G. 

Gherasi, P. Ionescu și C. Iliescu.     
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1861. — Anton Arion, Dimi- 

trie' Brătianu, Dimitrie Berin- 

deiii, Cezar Boliac, Dimitrie Ghi- 

ca, George H. Anghel. 
1866. — Dimitrie Brătianu, 

Dr. P. Iatropolu, Grigore La- 

hovari, Simeon Mihăilescu, Gri- 

gore Cantacuzino, Anton Arion, 

Constantin Panaiot, Constantin 

Ciocîrlan, Nicolae Blaremberg, 

Grigore Serurie, Dimitrie Cu- 

loglu, Pană Buescu, Iordache 

Hagi Anghel, Radu Ioan, Cor- 

neliu Lapati, Vasile 'Toncovi- 

ceanu, din cari era Primar Di- 

mitrie Brătianu. 

Ca ajutori sunt: Simeon Mi- 

hăilescu, Gr. Lahovari, Anton 

I. Arion, Dr. Panait Iatropolu, 

Gr. C. Cantacuzino şi Costa- 

che Panaiot. A demisionat Dr. 

Iatropolu şi s'a înlocuit cu C. 

Ciocirlan ; a demisionat C. Cio- 

cîrlan ; şi s'a numit Gr, P. Se- 

rurie; a demisionat C. Panaiot 

şi s'a numit Dem. Culoglu. 

S'a reînoit pe jumătate nu- - 

mărul inembrilor. și  trăgîndu-se 

la _sorți-a eșit Radu Ionescu, 

Dimitrie Brătianu, Anton LI. A- 

rion şi Dr. Iatropolu în locul 

cărora s'a ales precum și în lo- 

cul altor 6 ce erai demisionați 

mai înainte: | 

Dimitrie Brătianu, Anton A- 

rion, Dr. Iatropolu, C. Panaiot, 

S. Mihăilescu, Vasile Constan- 

tin, Barbu Protopopescu, Nico- 

lae Pancu, Iancu Stefănescu şi 

Veniamin Hernia. | 

Dim. Brătianu fiind Primar, ia- 

ră ajutori S. Mihălescu, Anton I. | 

Arion, Corneliu Lapati, Gri- 

gore C. Cantacuzino, Costache 

Panaiot şi Veniamin Hernia. 

1867. — D. Brătianu, demi- 

sionînd din calitatea de Primar, 

a fost numit în locul lui C. Pa- 

naiot, iar în locul acestuia s'a 

numit ajutor pe Serurie Gr. 

1868. — S'a făcut alegerea din 

_noii a Consiliului Comunal și
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rezultatul a fost: Dr. 2. Iatro- 

polu Primar, N. Manolescu, P. 

_Buescu, Gr. Serurie, S. R. Be- 

chianu, V. Constantin și V. Her- 

nia. 

1869. — S'a disolvat Consi- 
“ liul şi sa înlocuit cu o comi- 

sie. înterimară compusă din. P, 
Dimancea, T. Christescu, Cor- 

nâliu Lapati, E. Predescu, Sta- 

mati Atanasiu, P. Christu, |. G. 

Manu, T. Rădulescu, P. Ata- 

nasiu, Anghel Solacolu şi C. 

Panaiot. 

_ Din comisia înterimară aii de- 

misionat Petru T. Chrisiu, E. 

Predescu și C. Panaiot şi sau 

numit în locul lor Dimitrie 'Teo- 

" haridi, Anton Stoianovici şi Ghi- 

a Dimitriadi. 

„1869. — S'aii făcut alegeri și 

-_aă eșit G.  G. Cantacuzino 

„ Primar, iară ajutoare P. Gră- 
dișteanu, Dr. Daniilescu, C.. A- 

ninoșeanu, Menelas Germani, R. 

Dumitriu și Nae Răduleanu. 

La 25 Ianuarie 1870, sa fă- 
„cut o nouă alegere şi s'a con- 

Armat Primar Eftimie Diaman- 

descu, în locul lui G. Canta- 

cuzino demisionat. | 

1871. — S'a fâcut o nouă ale- 

gere și s'a ales: Scarlat Creţu- 

lescu Primar, Graf. Sc. Rosetti, 

Dr. Daniilopolu, General B. Vlă- 

doianu, Const. Racotă, Nicu Ra- 

coviță și Ion Î. Pallă, . | 

B. Vlădoianu „s'a nu'iit în 

".. Creţu- 

lescu. aa 
1873. — C. Brăiloii a fost 

“numit Primar în locul Genera- 

„lului Vlădoianu, iar ajutori N. C. 

-. Tătăranu, C. Vălcanu, Teodor 

..M. Galiţa, Dr. Daniilopolu și C. 

N. Racotă, 

La 2 Septembrie 187 3 Genera- 

, lul Vlădoianu s'a numit Primar în 

. locul lui C. Brăiloiă, demisionat, 

"1874, — S'a făcut alegere pen- 

tru întregul Consiliii și la 2 Oc- 

tombrie. s'a confirmat alegerea, 

“compusă din: 

. Vlădescu Al.     

numindu-se Primar Colonel G. 

Manu, iar ajutoare C.D. Atha- 
nasiu, Gr. Triandafil și V. Paapa. 

1877. A demisionat. întregul 
Consilii; s'a făcut convocare și 

în ziua de 14. Maiii, ait fost aleși 

şi numiţi: C. A. Rosetti primar, 

iar Dimitrie Giani, lon Procopie- 

Dumitrescu şi Nicolae Fleva, 

ajutoare. 

1878. Expirind termenul Con- 

siliului, s'a făcut alegere şi a 

fost numit Primar Dem. Ca- 

riagdi, iar ajutoare N. Fle- 

va, I. Pr. “Dumitrescu şi Grig. 

Serurie, 
1883. S'a făcut alegere | pen- 

tru întregul consilii şi s'a ales: 
Dimitrie Cariagdi Primar, Gr. 

Serusie, N. Manolescu, P. Bu- 

escu, V. Hernia, Colonel Barozi 

şi Anton Mavrus ajutoare, | 

La 5 Noembrie 1883 s'a di- 

solvat Consiliul comunal şi s'a 

numit Comisiunea interimară 

M. Torok, Dr. Sergiu, N. 

Hagi-Stoica, Spiru Haret, Ște- 

fan Petrescu, C. Dănescu și Gr. 

Vulturescu, o 
1884. Sa constituit noul 

Consilii comunal compus din: 

N. Fleva Primar, şi Gr. Cer- 

chez, 1. Dobrovici, Gr. Cape- 

„_leanu, D. Ionescu, C. Dănescu 

şi St. Petrescu, ajutoare. 

La 4 Noembrie 1854 s'a fă- 

cut alegere pentru jumătate din 

numărul membrilor eșiți la sorți, 

în urma căreia procedindu-se la 

alegerea sorţilor a eșit: N. Fle- 

va, Primar, |. Bibicescu, Gr. Cer- 

chez, Constantinescu: AL, Do- 

brovici, [., Petrescu Ştefan ŞI 

„La 19 Iunie 1886 s'a ales 'Pri- 

mar N. Manolescu în locul N. 

Fleva. 

La Noembrie 1886 S'aii făcut 

din noii alegeri. de Consilieri şi 

rezultatul a fost: 1, Cimpineanu, 

„Primar, Gr. :Cerchez, [. G. Bi- 

"ţescu L., 

„riţescu AL,   

bicescu, Gr. Serurie, 1. Dobro- 

vici, St. Petrescu și .Gh. Pe- 

trovici ajutoare. 
1888. — S'a disolvat Consiliul 

şi sa compus o Comisia înteri- 

mară din Em. Protopopescu-Pa- 

ke, Ioan Alexandrescu, Dr. De- 

metrescu-Severeanu, Chr. Cer- 

lenti, Dem. Naumescu, Sava Va- 

siliu, Ion N. Lahovari și Efrem 

Germani. | 

La 21 Mai 1888 s'a: făcut 

alegerea Consiliului și rezultatul 
a fost: Em. Protopopescu-Pake, 

Primar, Al. Rioşeanu, N. Vră- 

„biescu, Efrem Germani și Leo- 

nida Paciurea, ajutoare, 

1892. Primar Grigore Tri- 

andafil. 

1893. Primar P. Orbescu, 

1894: Primar N. Filipescu; 

Ajutoare: Al. Ciurcu, IL. A. 

Brătescu ; Membrii: Alexandru 

Th., Arion C. C., Balanolu 1. P., 

Bălăşanu Al., Bălteanu Eniu, Col- 

Cosăcescu N, Do- 

brescu N. G., Dumitrescu Mi- 

rea E., Eftimiu G. M., Florian 

-G., Gerassy N. I., Hagi Pantele 

D., loachimescu D., Ionescu 

Al, Gr., Ionescu Petre, Ionescu 

„Victor, Nicolescu Luca P., O- 

_bedenaru I., 

__ Andrei, Roșu D., Rusescu Ruse, 

Căpitan, Popovici 

Severeanu C. Dr., Șoimescu N. 
N., Tomescu N. Dr., Velescu 

Ștefan, Zamfirescu Thoma. 

1895. Primar, C. F..Robescu; 

Ajutoare: G. Bursan și Anghel 
_ Solacolu; Membrii; Alexandriu 

Chr., Assan G., Bibicescu 1. 

G., Bolintineanu C. .St., Chi- 
Christescu C., Di- 

mitrescu Procopie Î., Dobrescu 

„D. T., Eustațiu D., Fânuţă Ath. 

Maior, Hernia V., Ionescu D. 

„_M, Ionescu N. blănaru, Meli- 

_sianu N., Miclescu. Al., Micşu- 

nescu Gr., Musceleanu Iosef, 

Pălţineanu Barbu, Petrescu D., 

Petrini: Galaţi Dr., Roseti Vin- 

„tilă D., Solacolu C..Gr., Stă-
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nescu D,, Sterie' „iH Vanie 
Anton. 

Finanjele comunei. — In anul 
1832 budgetul comunei Bucu- 
rești prezinta la venituri suma 
de lei noi 218641 și la chel- 
tueli suma de 194814 |. n. 

Pe anul 1859 prezinta la ve- 
nituri 47426831. n. și la chel- 
tueli 445730 Lin. 

De la anul 1866 ati mers tot 

crescind atit veniturile cît și 

cheltuelile comunei; următorul 
tabel va. da o idee exactă cum 
a crescut budgetul în ultimii 
32 deani: 

Venituri  Cheltueli 1. v. 
1800.— 7161564 6828266 
7867.— 4268706 | 7474932 
7905.— 3000000 - 3306091 

lei noi 
1669.— 3417210 3819318 
1970.— 315050 3419352 
2571.— 3211727. 3172727 

7872.— 4756529 4697482 
1973.— 5632300 6620430 
1877.— 5443634, 6321507 
7575.— 6106365 4731325 
1876.— 6136513 6127781 
1577.— 5816639 : 5816268 
1878.— 6175623 . 6169997 

-1979.— 6728455 6678455 |. 
15560.— 6471081. 6448413 
28981.— 7788916 7784700 
7662.— 6276360 6265630 
1953.— 6434924 6406583 
1887.— 8094660 7879180 
1883.— 7719660 7660312 
1686.— 7867820 7807820 
1857.— 7539920 75 19920 
1855.— 7889330 7389350 
1889.— 9755000 9755000 
1690.— 9625464 9623186 
1991. —10479431 10673807 
7692.—10511014 10593913 

- 1693.— 12203050 12318620 
199g.—12515313 12616993 
1893.—12546059 12833639 
19g96.-—13148226 12345084 

1897.—13528843 13758153 
1898.—15458313 15660093 

Din suma de 7161564 L.v.   

la venituri și 6828266 L.v. la 
cheltueli, cum era budgetul co- 

munei București în anul 1866, 

"s'a urcat pentru anul 1898 la 
venituri -15458313 lei noi și la 

cheltueli 15660093 lei noi, 

Datoria comunei București se 

urca în Ianuarie 1866 la suma 

de 2300729 lei vechi, 3o parale. 

Azi —după 32 ani— Primăria |. 

București are contractate datorii 

în suma de 99255000 lei noi, 
din cari pănă la 1 Martie 1897 
a amortizat suma de 11200000 

lei. Această sumă e împărțită 

în 7 împrumuturi, pe cari are 

a le achita treptatpănă la anul 
1945, plătind o dobindă la ele 

de 4, 4!h şi 5%. 
Ultimul budget.— lată în de. 

taliii ultimul budget al comu- 

nei Bucureşti pe anul 1898: 

I. Venituri ordinare: venituri 
directe, lei 1441100; venituri 

indirecte (accise), lei 7874700; 
venituri din bunuri comunale, 

le: , 679500; venituri din ser- 
vicii comunale, 'lei 1204500; 

subvențiuni, lei 561252; contri- 

buțiuni pentru. drumuri 1650000 
lei. 

Il. Venituri extra-ordinare : 

Venituri cu destinaţie specială, 

lei 424058, bani 40; diferite 

venituri, lei 176000; din exce- 

dentui esercițiului -1896—-97, lei 

1447203, bani 43; total, lei 

15458313, bani 63, 

III. Cheltueli: Datoria publică, 

lei 5624320, bani 80; retribu- 

țiunea primarului și ajutoarelor, 

lei 45000; secretariatul general, 

lei 204200; direcţia adminis- 

trativă, lei 2268616, bani 10; 

direcția sanitară, lei 500884, 

bani 80; lucrările tecnice, lei 

4027482; oficiul stărei civile, 

lei 43020; direcţia contabilită- 

ței, lei 424855, bani 80; servi: 

ciul accizelor, lei 696140; ca- 

sieria centrală, lei 47760; lu- 

crări extra-ordinare, lei 1447203, 
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bani 43; deschideri de credite, 
lei 128830, bani go. Total let 
15458313, bani 83, 

Iată cum se repartizează ve- 
niturile și cheltuelile budgetului 
-pe anul 1898:: , 

Natura veniturilor. — Veni- 
turi directe: zecimi comunale a- 

supra contribuţiunilor către stat 
și proprietăților particulare, lei 

850000 ; taxa, birjelor, căruțelor, 

tramwaie, tram-care, etc., lei 

342000; taxa de .cai, livrele, 

servitori și insigne, lei 130000; 

taxa libretelor de la servitori, 

lei 40000; taxa pompelor fune- 
bre, lei 16000; taxa balurilor, 

spectacolelor, panoramelor, etc., 

lei 53000; taxa biletelor de 
vinzarea vitelor, lei 10100. 

Venituri indirecte (accise): 
taxa asupra - băuturilor și lichi- 
delor, lei 3898300; taxa asupra 
comestibilelor, lei 1780300; taxa 

- asupracombustibilelor,L. 992800; 

taxa asupra materialelor de con- 

strucție, lei 344600; taxa asu- 
pra furagielor, lei 211000; taxa 
asupra_diferitelor altor obiecte, 

-- ler 85200; taxa de intrare în o- 

raș, lei 465000; taxa de maga- 

sinaj, lei 44000; taxa din vin- 
zarea : vitelor, lei 30000; taxa 

chibriturilor și cărţilor de joc, 

lei 20000; produsul vinzărei o- 

biectelor confiscate, lei 1000; 

anien7ă dis, contrabande, . 2500. 

Venituri 'din bunuri comunale: 

chirit: didtritelor proprietăţi ale 

comune 460000; chiria pen- 

tru afișăr, =. anunciuri, lei 1000; 

chiriile din tîrgul Moșilor, lei 

90000; chiria de la dul Vi- 

tan, lei 30000; produsul viază- 

rei terenurilor de la cimitire, lei 

90000. 
Venituri din servicii comu- - 

nale; abonamente la serviciul a- 

pelor, lei ş25000;. abonamente 

la serviciul curăţirei gunoaelor, 

lei 180000; marcatul măsurilor, 

lei 80000; cotitul vaselor, : lei
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2000; măsuratul cerealelor la 

Obor, lei 2500; cîntăritul la Moşi 

şi Abator, lei 3000; curăţitul la- 

trinelor,” lei 15000; bilete de 

- legitimaţie, lei 8000; estracte 
„„.de “pe actele stărei 'civile, lei 

6000; foile dotale, lei 25000; 
„: produsul din taxa tăerel vitelor, 

- lei 240000; permisiuni de clă- 

„. diră, lei 90000; produs din vizite 

și condicuţe pentru supraveghe- 

rca prostituţiunei, 1. 20000; pro- 

dus dela băile populare, 1. 8000. 
* Subvenţiuni: subvenţia pen- 

tru întreținerea grădinei Cişme- 

giu, lei 6000; subvenţia pentru 

întreţinerea sergenților de oraș, 

"lei- 417600; subvenţia pentru a- 

. jutoare bisericelor sărace, lei 

137632. 

Contribuţiuni pentru drumuri: 

“prestații comunale, Iei 370000; 

taxa 49 asupra proprietăților 

„din coprinsulcomunsi, |. 935000; 

- subvenţia pentru întreţinerea căi- 
lor naţionale, lei 145000; sub- 

- venţia pentru întreținerea şose- 

lelor care cad în “sarcina sta- 

tului (conform legei pentru măr- 

. ginirea orașului Bucureşti), lei 
„200000, 

Venituri cztra- ordinare. — 
„ Donaţiuni și venituri cu desti- 

națiuni speciale: - E 

a) Fondul dăruit de -«M, S. 

„Regii «>, capital nominal 7000 
„. lei, procente 50J la: acest capi- 

tal, pentru măritatul fetelor să- 

„. race, lei 350. 

„6) Fondul <A ndrocle ş şi Are: 

tia Fotino» capital nominal lei 

20000, procente 5%/, la acest 

- capital, pentru întreţinerea Azi- 

* lului de noapte, lei 1000. 

c) Fondul «contesa Zoe Ro- 

setti», pentru facerea unei opere 

„de -bine-facere în memoria sa, 

“lei 127963, bani go.. 

2) -Fondul «Al. And: escu», 

„ capital nominal 1050. ku, pro- 

„cente la acest capitalP ipentru 

- cumpărarea de cărți și îmbră- 

56î60. Aarele Dicționar Geografie, Tol, ZI, 

înc 

    

„capital, 

-căminte. la, copii săraci și pentru 

întreținerea Azilului de noapte. 

_e) Fondul «Cutti», chiria ca- 

selor lăsate Comunei pentru a 

se împărți la săraci ca ajutoare 

de înmormîntări, lei 1235. 

J) Fondul «Avramidis», ca- 

pital nominal 3000 lei, procente 

5% la capital, pentru a se îm- 
părți la săraci, lei 150. 

£) Fondul «Arhiereul Vale- 

rian-Rîmniceanu*, capital nomi- 

nal 1000 lei, procente 5% la 

pentru a se împărți la 

săraci, lei 50. 

- 4) Fondul «Panadys, capital 

nominal 4000 fl. v. a., partea 

- ce revine Comunei din procen- 

va 

tele acestui capital pentru! a se 

întrebuința în folosul copiilor or- 

fani, lei 355. 
2) Fondul «Maior Cioranu», 

chiria caselor lăsate ' comunci 

pentru . burse și. înzestrări de 

fete, lei 2100; 

7) Fondul «Protopopul Tudor 

Economul», capital nominal lei 

260000 şi «Maria Turnescu», 

capital nominal 100000 lei, pro- 

centele la acest capital pentru 

fundaţiunea Protopopul Tudor 

și Maria Turnescu, lei 18000. 

&) Fondul cEpiscopul Ino- 

centie Kiţulescu», două zecimi 
din venitul acestui legat pentru 

a se împărți Ospătăriei popu- 

lare, lei 2415... i 
4) Fondul' <Evlogie Gheor- 

hieff» : arenda moșielor Coteni- 

ţa şi Viișoara; însă: 2 cuve- 

nite Comunei conform testamen--. 

tului, 7600 lei; 1/3 Societății pen- 

tru învățătura Poporului Romin, 

3800 lei; în total” 11400 lei, 

- mu) Diferite: pentru întreține- 

rea mormiatului familiei Ec. Va- 

- siliad, procente la capitalul no- 

". minal de 2000 lei depus. 

-. Idem pentru întreținerea mor- 

:: mîntului poetului Eminescu, pro- | 
cente, la capitalul nominal de 
1000 „lei depus. 

130000, ! 1? 

  

Produs din mincări la Ospă- 

tăria populară, lei 10000; dife- 
rite donaţii pentru săraci, Azi- 

lul de noapte și Ospătăria po- 

pulară, lei 18000. 

Fondul dăruit comunei de Co- 
mitetul Romîn al Expoziţiunei 

din Paris pentru întemeierea . u- 

nei exposițiuni permanente : în 

capitală, capitalul nominal al e- 

fectelor de lei 41500 (din care 

efecte în valoare nominală de 

38500, fondul dăruit) plus pro- 

cente, lei şoooo, 

De la societăţile de tramvaie, 

pentru curățitul gunoaelor de pe 

liniile tramvaielor, lei 29652, 

bani 20. ” 

Sume depuse de particulari 

pentru instalări de conducte de 

apă, 40000. | 
Subvenţiunea dela Camera 

de Comerciii pentru întreţinerea 

Şcoalei comerciale de gr. Î, lei 

3989, bani. 30.! 

Diferitele venituri: Venituri 

-din amenzi de contravențiuni, 
"lei 20000. - * . ) 

Venituri: din amenzi de la an- 

treprenori, lei 5000, 

Procente la capitalul consem- 
nat, lei 5000, 

Diferitele venituri de la cimi- 

tire, lei 15000, 

Venituri igtimplătoare , lei 

Cheltueli, — “Cheltuelile cele 

mai principale ș 'e comunei sunt: 

Anuităţile difer..elor datorii pu- 

buce (7 împrum.) 5624520.80 lei. 

“Personalul central şi adminis- 

trativ 345060 lei, 

Chirii "pentru școalele . insta- 

lăte în localuri particulare, lei 

"55000. 
Subvenţii celor două leagăne 

pentru copii orfani, 3000 lei. 

Subvenţie Teatrului „Naţional, 

= 5 5ŞOo lei. 

- Subvenţii : bisericelor - sărace, 

178000 lei. - 

Subvenţii corurilor ce fancţio-
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nează la bisericele întreținute de 

comună 34200 lei, 

Poliţia administrâțivă, 1061520 

lei, | 

Serviciul pompierilor, 186000 

lei. | 

Premiul com. Bucureşti, pen- 

tru îmbunătăţirea rasei cailor, 

„2000. lei, 

Direcţia sanitară, 294480 lei, 

Eforiei Spitalelor Civile pen- 

tru alienaţi, 30000 lei. 

Serviciul copiilor găsiți, 9900 

lei. 
Fondul de epizootie, 66254.80 

lei. 

Laboratoriul chimico - bacte- 

reologic municipal, 10000 lei. 

Retribuțiunea personalului lu- 

crărilor tecnice, lei 297120. 

Retribuţiunea lucrătorilor tec- 

nici, lei 1038840. 
Imprimate, cărți, jurnale, re- 

chizite de biuroii pentru toate 

-serviciile tecnice, afară de ser- 

“viciul planului, lei 4000. 
Material pentru reproducțiune 

de desemnuri și scrieri, impri- 

mate pentru toate serviciile tec- 

nice, afară . de serviciul planu- 

lui, lei şooo. 

Intreţinerea şi reparațiunea 

clădirilor şi telefoanelor de la 

Arcuda-Brezoaia, a basinelor și 

filtrelor de la Arcuda, a ape- 

ductului şi accesoriile lui, nisip 

pentru exploatarea filtrelor, a- 

: parate pentru constatarea și în- 

registrarea calităţei și cantită- 

ței de apă, lei 35000. 

Consolidarea : digurilor şi în- 

treţinerea. canalului Dimboviţei 

- şi accesoriile lui, de la Brezoaia 

pănă la Vitan, și despotmolirea 
acestui canal, cu deosebire în 

oraș, între căderea de apă de 

la Grozăvești şi Abator, lei 

"30000. 

Intreţinerea 'clădirei, turbine-- 

“ lor, -pompelor, a rezervoarelor 

de la Cotroceni, a canalizațiunei 

de distribuţiunea apei în oraș, 
. 
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a Îintînelor, basinelor și coloa- 

nelor de apă, aparate pentru 

„măsurarea debitului de apă în 

conducte, unsoare; stupă, com- 

bustibil și material divers pen- 

tru exploatarea uzinei hidro-e- 
lectrice, mici schimbări în ca- 

nalizațiunile de apă existente, 

lei 83000. 

„ Instalaţiuni de noui conducte 
pe diferite strade, lei . 30000, 

Instalaţiuni de conducte par- 

ticulare, lei 40000, . 

Iluminatul ordinar al oraşului 

cu electricitate, gaz aerian, pe- 

trol și uleii mineral dens, un- 

soare, stupă, combustibil și ma- 

terial divers pentru exploatarea 

uzinei electrice, întreţinerea ma- 

şinelor, lampelor şi liniilor des- 

tinate iluminatului public cu e- 

lectricitate, plata diurnelor pen- 

tru verificarea, puterii luminătoa- 

re a gazului, lei 670000. 
Iluminatul prin electricitate al 

abatoriului, combustibil, unsoare, 

stupă și material divers, sai 

transformarea complectă a sis- 

„_temului de iluminat, lei 25000. 
Nisip, pietriș, bolovani, pavele 

de 'Turcoaia și transportul lor, 

astfalt, basalt, scule și miașine” 

pentru întreținerea. și transfor- 
marea actualelor pavage, şosele 

şi trotuare cum și pavage nouă 

ca încercare, lei 550000. 

Intreţinerea, în comptul statu- 

lui, a căilor naționale din zona 

Capitalei după noua rază, per- 
sonal și material, lei 200000. 

Iatreţinerea şi complectarea. 

plantaţiunilor de pe strade şi a 

băncilor publice, lei şooo. 

Material și aparate pentru în- 

treținerea și curăţitul canalelor, 
transformarea  recipientelor -și 

îmbunătățiri în genere, |. 20000.. |: 

Intreţinerea, transformarea și 

- complectarea materialului de mă- 

turat, stropit și ridicat gunoaele : 

perii, forașe, cărucioare, tuburi 

de gumă, mături mecanice, sa:   
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cale, stropitoare, pluguri de ză- 

padă, cotige, furgoane, trăsuri, 

sănii, hamuri, cum și ori-ce alt 

material similar, lei 60000. 

Intreţinerea gărilor de gunoae, 

facere şi întreţinere de linii pen- 
tru ele, lei 10000. | 

Lucrători și căruțe suplimen- 

tare pentru . ridicarea zăpezei, 

sumele disponibile ale alocațiu- 

nei putindu-se întrebuința şi la 

ameliorări diverse ale serviciului, 

din cari pănă la 30000 pentru 

cumpărarea de cai, lei 50000. 

Nutrimentul cailor, 1. 170000. 

Iluminatul localurilor. comu- 

nale, lei 30000. 

Intreţinerea orologiilor publi- 

ce, telefoanelor, telegrafelor, so- 

neriilor şi complectarea lor, lei 

6000. 

Fond pentru împrejmuiri, din 

care 10000 lei pentru împrej- 
muirea Manutanţei, lei 16000. 

Imbunătăţiri la . clădirile ospi- 
ciului Zerlendi, lei 10000. - 

Modificarea, transformarea. și 

îmbunătățirea interiorului halei 

Amza, lei 30000, 

Unelte, seminţe, răsaduri, ar- 

buști, tutori, pietriș arat și altele, 

pentru întreţinerea grădinilor, a 

“ plantaţiunilor și a noilor con- 

strucțiuni. Intreţinerea taluzelor 

“Dimboviţei și splaieţe, lei 15000. 
Construcțiuni din noi și îm- 

bunătățiri la cimitirul Șerban- 
Vodă, lei 65558. 

Fond pentru serbări națio- 

nale și decoraţiuni publice, în 
care intră şi serbarea de la Bo- 

botează, lei 20000, 

Fond pentru decorarea pavi- 

lionului de la Moşi, precum și 

diplome. industriașilor și comer- 

cianţilor, lei 5000. 

Fond pentru facerea unei o- 

pere de bine-facere în memoria 

Contesei Zoe Rosetti, conform 

transacțiunei încheiată cu suc- 
cesorii săi, lei 127963, bani 90. 

“Intreţinerea. construcţiunilor
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din cimitire, cum şi noi adause, 
lei 10000. 

Diferite cheltueli. — Impozite 
pentru imobilele Comunei, lei 
40000. 

Remize serviciilor de perce- 
pere, agenților de constatarea 

" abonamentelor la. serviciul gu- 
noaelor particulare, și a trei a- 
vocaţi însărcinaţi cu procesele 
de contravenţiuni, socotit avo- 
caţilor de la 1o—15 9% din înca- 
sări, pentru fie-care, lei 160000. 

Misiuni, diurne, indemnizaţi- 
uni de transport și altele, gra- 
tificațiuni cameriştilor şi: doro- 
banților, lei 40000. | 

* Diurnele membrilor comisiu- 
nilor de recensemînt, rechiziții 

și recrutare, lei 14000. 

Cheltueli extraordinare. — 
Pentru alimentarea fondului _ri- 
“dicărei unui monument în a- 
mintirea eroilor Independenţei, 
lei 70000. 

Pentru a veni în ajutorul co- 
mitetului pentru ridicarea mo- 
numentului I. C. Brătianu, lei 

50000, | 

Construcţiunea unei. hale de 
pasări, legume, zarzavat, ouă, 
lapte și brinzeturi, lîngă hala 
Ghica, lei 130000, 

Complectări și adause la hala 
Griviţa, lei 8oooo. 

Pentru pavarea cu lemn a 
calei Victoria, spre bulevardul 
Elisabeta și strada Fintînei, lei 
150000. 

Construcțiunea unei școale în 

culoarea de Verde, lei 100000, 

Idem în culoarea de : Alba- 
stru, lei goooo. 

Fond pentru terminarea școa- 

lei Ferdinand, lei 46203, b. 43. 

Subvenţie Școalei “pentru în- 
„vățătura poporului romîn, lei 
10000. | 

Construcţiuni de canaluri de 
scurgere din noă și transfor- 
mări, lei 120000. 

Reparaţiuni, transformări - și 

tar 56; 
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îmbunătățiri la filtrele de Ia Bicu, 
lei 46000. 

Construcțiuni de trotuare, lei 
"40000, 

Complectări și adause la în- 
trepozite, lei 250000. 

Cumpărarea parcului Băneasa, 
îmbunătățiri şi lucrări referitoare, 
lei 65000. 

Construcțiuni de pavage, tro- 
tuare și îmbunătăţiri pe șoseaua 
Filaret-Belu, lei 200000. 

Fond pentru ridicarea planu- 

„lui orașului, prin Statul-major al 
armatei, ler 201780. 
Numărul funcționarilor comut- 

nali.— La primăria de București 

eraii la începutul anului 1893: 

La secretariat 11 persoane; 

la biuroul' statistic ş ; la arhiva 

centrală și registratura generală 

13; la intendență 40; la direcția 

administrativă 3 ; la biuroul cul- 

telor, instrucțiunei și asistenţei 

publice ro; la biuroul licitaţiilor 

4; la azilul de noapte și ospă- 

tăria populară 12; la băile po- 
pulare 6; la cimitirele comu- 
nale 40; la poliția comunală 71 ; 

la serviciul contencios 16; la 

școala profesională «Tudor Eco- 

nomul> 17; la biuroul verifică- 

rel măsurilor 11; la poliția ad-' 

ministrativă 117; sergenţi de o- 

raș sunt 1240; la biuroul de 

servitori 24; la serviciul sani- 

la serviciul veterinar 

28; la serviciul copiilor găsiţi 

335 (din cari 330 moașe); la os- 

piciul comunal «Zerlendi»: 20; 

la laboratoriul chimico-bactere- 

ologic municipal 9; la serviciul 

central tecnic 5; la serviciul stu- 

diilor tecnice 14; la serviciul a- 

“pelor 10; la serviciul de poduri 
și şosele 10; la serviciul alinie- 

rilor 16; la serviciul bunurilor 

2; la secțiunea bunurilor pri- 

vate 7; la secțiunea captărei a- 
pelor. 18 (afară de lucrătorii su- 

plimentari cu ziua); la secțiunea 
distribuţiunei apei și iluminatu-   
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lui electric 41 ; la secţiunea pa- 

vagiilor 244 (afară de lucrătorii 

suplimentari cu ziua); la secția 

plantațiunilor 16; la secția ca- 

nalurilor 45; pentru măturatul, 

stropitul și ridicatul gunoaelor 

567; pentru latrine 36; la secţia 

grajdurilor și atelierelor 76; la 
atelierele comunale 31; la gră- . 
dini şi cimitire 45 ; la serviciul 

stărei civile 22; la comptabili- 

tate 45; la - serviciul accizelor 

(central, inspecțiune, gări, ram- 

pă, fabricile de bere, oțet, stea- 

rină, făină) 96; la bariere 48; 
la guarda accizelor 379; la ca- 
sierie 32. In total funcţionari 
diverși plătiți de comuna Bu- 

curești sunt în număr de 3903. 

Primăria plătește ajutoare la 

72 funcţionari fără : drept .de 

pensiune, celor infirmi și vădn- 

velor, o sumă de 50000 lei pe 

an; mai plătește la 107 func- 

ționari, cu drept de pensiune, 
o sumă de 210000 lei, 

Serviciul măsurilor şi greu- 

tăjilor metrice. — Pe lingă Pri- 

măria Capitalei e atașat un ser- 

vicii pentru verificarea măsuri- 
lor metrice. 

- Acest servicii a fost condus 

în 1897 de un verificator-șef și 

de ş ajutoare de verificator. Fie- 

care ajutor are în sarcina sa 

inspecţiunea unei culori, fiind 

însoțit de un dorobanț care tre- 

bue să aducă la biuroii măsu- 

rile confiscate de la diferiţi co- 
mercianţi. 

Serviciul interior de adminis- 
traţie, precum : corespondenţa, 

verificarea măsurilor şi greută- 

ților noi, ce urmează a fi puse 

în comerciii, se îndeplinește de 

șeful-verificator, ajutat de unul 

din ajutorii-verificatori de ser- 

vicii săptăminal în biuroii numai 

dimineaţa, iar după amiazi, de 

la 2—5 ore, acest ajutor-verifi- 

cator face serviciul la vama Fi- 

laret,. liberînd certificate de im-
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port comercianților” cari intro- 

- duc măsuri în capitală, 

Iată “numărul verificărilor e- 

fectuate în cei din urmă 4 

ani: : 

1893—94, 74987; 1894-—95, 
'93141;1895—96,124285;1896— 

97, 137609. 
„Serviciul sanitar. — Serviciul 

igienei publice, al poliţiei sani- 

tare. și veterinare, depinde de 

primăria orașului, sub controlul 

ministerului de interne (al di- 

recțiunii generale a serviciului 

sanitar). Acest serviciii se com- 

pune din 1 medic-șef, cu perso- 

nalul de cancelarie; 14 medici 

comunali, însărcinați cu căuta- 

rea gratuită a bolnavilor săraci, 

cu privegherea sanitară a școa- 

„elor, cu prevenirea boalelor în- 

fecțioase și cu alte lucrări de 

poliție sanitară, cu îngrijirea me- 

dicală a copiilor găsiți, a înfir- 

- milor din ospiciul comunal; 1 

veterinar primar și 4 veterinari 

comiunali, însărcinați cu poliția 

. veterinară, cu serviciul abato- 

- riului și al oborului de vite, cu 

! privegherea, alimentelor de ori- 

gine animală din comerciii, cu 
cultivarea de. vacâin animal; 2 

-- chimiști municipali; 6 vaccina- 

„tori; '9 moașe comunale; 6 a- 

: genţi sanitari, însărcinaţi cu pri- 

vegherea salubrităţii publice și 

cu dezinfectarea; 1 mecanic pen- 

: tru. aparatele de dezinfectare; 

„1 revizor. al copiilor găsiți; 1 

comisar sanitar. Ca autoritate : 

“consultativă, în chestiuni sani- 

„tare, funcționează, pc lingă pri- 

„mar şi consiliul comunal, un 

“consilii de igienă publică al o- 

_rașului, compus din primar, ca 

„“președinte, din medicul-șef, ca 

„vice-președinte, din 16' medici, 

1 arhitect, 1 inginer, 1 farma» 

cist, 4 veterinari și 1 secretar, 

Primăria a mărit în acest an 

(1898) laboratoriul săi, adăogîn- 

du-i şi.o secţie bactereologică   
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şi de analize. Anual se fac 

1200—1500 expertize, 
Numărul medicilor. — La 31 

Decembrie 1897 erai în capi- 

tală : 228 doctori în  medi- 

cină; 22 medici veterinari; 11 

dentişti cl. I; 5 dentişti cl. I[; 

32 farmaciști dirigenți; 26 far- 

maciști; şo asistenţi. în farma- 

cie; 27 elevi în farmacie; 151 

- moașe; 9 vaccinatori; 137 sub- 

chirurgi; 14 droghiști. 

Ghiaţa. — Serviciul sanitar a 
dat o ordonanţă prin care o- 

preşte ridicarea și întrebuința- 

rea ghieţei provenită din toate 
lacurile din interiorul or” “ului 

:şi din lacurile Valea-Plingerii, 

Ghencea, "Colentina, de . Zal- 

hana, din fîntîna Brîncovenesii, 

Ciurel, din căt. Birzei (com. Du- 

deşti), Ciorogirla, din riul Dimbo- 

vița, de la com. Roșu în jos, în tot 

“ parcursul ei prin capitală și pănă 

dincolo de Vitan, cu ş .kil. la 

vale; toate lacurile din apropie- 

rea Vitanului, cari se alimen- 

tează cu apa Dimboviţei; pri- 
valul situat între str; Mărţişor 
şi şoseaua Văcărești; lacul de 

pe cîmpia Gănescu din șoseaua 

Viilor; lacul dintre liniile ferate 

Giurgiu și joncţiunea Filaret- 

Gara-de-Nord, situat în dosul 

fabricei Mandrea; lacul Stiffler 

de pe şoseaua Doamnei, în drep- 

tul str. Coriolan. . i 

Este permisă. introduc” ea și 

vînzarea în oraș a ghieţei care 

se .va constata că provine 'din 

următoarele eleștae, cari se.vor 

fi curăţit înainte de a se forma 

_ghiața.pe ele şi anume: lacul 

„ Cișmegiii, eleștaele.. Floreasca, 
Herăstrăul, Teii-Doamnei, Popa- 

„Toma, Mogoșoaia, Pasărea, Bră- 

nești, Fundeni-Doamnei,. Fun- 

“ deni-Gherasi, riul Dimboviţa de 

„la com. Roșu în sus, Ciorogîrla 

„de la Bragadiru în sus, riul Bre- 
bina de lingă c. Domnești:d.:s. 

Toţi proprietarii și arenda-   
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torii cleștâelor a căror ghiaţă 

este admisă în capitală, sunt o- 

bligaţi ca în fie-care an, spre 

toamnă, să curețe eleștaele și să 

libereze, celor cari cumpără ghia- 

ță, certificate liberate 'de Primă- 

ria locală, constatătoare că ghia- 

ţa provine din aceste eleștae și 

că au fost curățite înainte de 

îngheţ. Aceste certificate se pre- 

zintă Primăriei capitalei (servi- 

ciul sanitar), care, pe. baza lor, a- 

„ cordă autorizaţiuni de intrare în 

oraș; căruțele cari nu sunt în- 

soțite de un asemenea certificat 
cu viză, se resping la barieră. 

Păi. — In Bucureşti sunt 9 

băi sistematice de aburi, de pu- 

" tină, cu basin, hydroterapie, ma- 

sagiii, inhalaţiuni, etc. Afară de 

acestea mai este ]a fie-care spi- 
"tal cîte o bae. După calculele 

făcute — luînd ca bază . cifrele 

de la diferitele băi — se poate 

considera că 1/4 din locuitorii 
Bucureştilor frecuentă localurile 

de băi calde. In timpul. verei, 

mahalagii și, lucrătoriii se scaldă 

în Dimboviţă. | 

Siguranța publică. — Prefec- 
fura Poliţiei. — Siguranța pu- 

blică în capitală se exercită de 
Prefectura Poliţiei. Din 'acest 

punct de vedere Bucureşti se 

împart în 5 inspectorate și în 

„5o secţiuni, avind următorul per- 
.sonal: 1 Prefect de poliție, 1 
_'comisar-director, 2 comisari:in- 

spectori clasa I, 3 comisari-in- 

'spectori clasa II, 50 comisari 

de secție din cari 10 de clasa 
IT şi 40 de clasa II; 1 comisar 

clasa Il special pe lingă Banca 

Naţională, 1. comisar clasa II, 

special Palatului” Justiţiei, 5 co- 

misari speciali: de siguranţă cla- 

sa II; 6 “comisari speciali „de 

urmărire clasa II (cîte. unul pe 

.. lingă fie-care judecătorie de pace 

din capitală); 1 comisar special 

clasa II la gara de Nord; 50 

sub-comisari, clasa 'I, - 5 -sub-co-
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"misaci speciali clasa I de sigu- 

ranța; 100 sub-comisari clasa 
"II, 10 sub-comisari clasa II (spe- 

ciali de siguranță). i 

Osebit de aceștia sunt mai 

“mulți agenţi secreți. 

Pe lingă Prefectura Poliţiei e 

atașat un atelier fotografic, un 

biuroii antropometric, un biuroii 

"telegrafo-poștal şi un arest. 

“Osebit de subvenţia de lei 

1074240 ce o acordă comuna 

pazei orașului, în budgetul Mi- 
„nisterului de interne se ma! pre- 

vede o sumă .de 517320 lei; 

deci siguranţa orașului costă în 
total 1591560 lei. 

„Biuroul de servitori. —Tot pe 

lingă Prefectura Poliţiei capita- 

lei funcționează, conform legei a- 

supra servitorilor; un biuroit de 
servitori. 

Osebit, tot pentru plasări de 

servitori precum. și pentru bone, 

guvernante, doici, etc., s'a per- 

mis de mai mult timp funcțio- 

narea a mai multor biurouri par- 

ticulare, de oare-ce 's'a consta- 

tat că singur biuroul de pe lîngă 

Prefectură nu putea satisface 

cererile multiple. ce i se pre- 
zintaă, 

Activitatea, biuroului de ser- 

„vitori în anul 1897 a fost ur- 
mătoarea.: 

S'a liberat:5506 condicuțe din 

noii, pentru care s'a încasat și 

s'a 'vărsat .la casa' comunală în 

total 16318 lei. : “ 

” S'aii -vizat 1709 condicuţe 

„vechi, încasîndu-se taxe în to- 

tal de 1709.lei. : , 

„Pentru funtționarea acestui 

biuroi de servitori, Primăria în 

„acest an' a. cheltuit 21600 lei 
„salarii pentru personal şi 4000 

_ imprimate, registre, condicuţe, 

„ combustibil şi alte materiale | ne- 
cesare. : 

Corpul. ser, senţilor de: oraş: — 
"Legea comunală dispune că Co- 
“„muna este datoare a procura .   
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"mijloacele pentru paza. și sigu- 

ranţa publică în comună, 

Conform obligaţiunilor impuse 

prin lege, Primăria a întreținut 

în anul 1897 corpul sergenților 

de oraș, plătind şi . salariul a 

I10 sub-comisari de clasa II-a. 

Acest corp e sub conducerea 

”. Prefecturei Poliției, 

Pentru acoperirea cheltuelilor 

necesare în această privință, Pri- 

măria a prevăzut 'în anul 1897, 

în budgetul respectiv, suma de 

1074240 Iei, din cari 1029240 
lei pentru plată de personal, iar 

“restul de 45000 lei pentru ma- 
ttzial, chirie de cazarme, medi- 

caniente, etc. 

Statul a venit în ajutorul co- 

„munci în anul 1897, oferindu-i 

"o subvenţiune de 417600 lei. 
Efectivul batalionului de! si- 

guranță publică în '1897 a fost 

de 17 ofițeri și 1228 oameni de 
trupă. | 

"Intreg "corpul acesta a fost 
împărțit în 5 companii după cu- 
lorile Capitalei, fie-care compa- 
nie formindu-se din trei schim- 

- buri, ast-fel că un om în timp 

de 24 ore face numai 8 ore în 

post și 1 oră la cazarmă pen 
"tru teorie. 

Impărțirea celor 1228 oaiment 

pentrw servicii este: 356 la 

schimbul. L-ii, 294 la schimbul 

al II-lea și 578 la” schimbul de 
noapte. 

- Sergenţii. de stradă se recru- 

tează din cei cari ai făcut ar- 

mată și cu știință de carte. 

“Corpul are ateliere ' proprii 

„pentru croitorie și cizmărie, în 

"cari se lucrează : mantale, tunici, 

pelerine, bluze, cizme, etc.; lucră- 

“torii sunt luaţi dintre sergenţii 

„cari cunosc aceste meșteșuguri. 

Atelierele funcționează pănă ce 

termină : confecţionarea coman- 

"dei anuale, apoi "contingentul 

„lucrătorilor se micşorează, men- 
> » 

. 4 . - - 

ţinîndu-se în ateliere, pentru re-,   
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paraţii, 5 oameni la croitorie și 

cîte un om de companie 'pen- 

tru reparația cizmelor. 

Poliţia comunală. — Pentru 

păzirea curățeniei în oraș! ȘI 

controlul în hale a cărnurilor și a 

alimentelor, Primăria are un ser- 

viciii de poliție special, întreți- 

nut de ea și sub direcţiunea ci, 

compus din următorul personal: 

1 șef de poliţie; 3 comisari-in- 

spectori, din care unul ajutor 
al șefului poliției; 6 comisar! 

cl, 1; 22 comisari cl. II; 30 can: 

tonieri; 4 portari cl. I; 5 por- 
tari cl. II. 

Tot poliției comunale îi in- 

cumbă datoria de a inspecta 

starea sanitară a capitalei (la- 

"trine, locuințe insalubre), a ob- 

serva hrana și băutura ce se o- 

feră locuitorilor orașului. 

In anul 1897, Poliţia comunală 

.a inspecta: 168 case, a făcut să se 
evacueze 109 case, a dărimat 83 

case; de asemenea: a dărimat 

și 9I latrine, 

"A rezolvat și a dat :0 solu- 

ţiune la 12577 hirtii, cari sunt 

repartizate în' următoarele ca: 

tegorii: 127 cărţi de judecată, 

executate; 2345 cercetări cerute 

de serviciul tecnic, opriri de lu- 

“crări, cereri de reparații etc.; 

2348 cercetări relative la dispen- 

se de armată, taxe școlare, livrete 

de tutun, etc. ; 715'publicațiuni 

"de licitaţii și contracte de în- 
'chiriere; 2321 corespondențe 
cu .. autorităţile administrative 

prin direcțiuni; 2494 procese 

„de. contravenţie simple; . 2217 

procese-verbale pentru defectul 
cclerajului. - 

Pasa barierelor. — Pentru 

paza barierelor,: e organizat un 

servicii al accizelor, care se. 

„compune din următorul perso- 

nal: 1 comandant; 3 ofițeri; 

“8 aghiotanţi;. 1. furier; 16 ser- 

genţi majori; 320 guarzi; 1 șef 

al grajdurilor;. 10 rindași; 1 ar-
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 murier; 1 talonar; 2 croitori; 

2 cameriști, 2 » potcovari; 9 vi- 

zitii, 

Scutul oraşului Bucureşti. — 

Scutul Bucureștilor în vechime 

a fost Buna-Vestire, după hra- 

mul bisericei Curtea-Vechie. Un 

- document inedit ce se află în 

păstrarea d-lui V, A. Urechiă, 

emanat de la Dragotă, giudeţul 

(Primarul) orașului din 1670, are 

pe el aplicat sigiliul rotund, cu 

Buna-Vestire la mijloc, și de jur 

“ inscripțiunea orașului București. 

Scutul orașului Bucureşti, ast- 

fel cum este azi, a, fost stabilit 

în principii printr'un decret al 

fostului - Domnitor Alexandru 

Ioan I, din 7 Decembrie 1864. 

-Dăm aci în extenso o copie 

exactă după acel decret, pe care-l 

găsim publicat în Jfonitorul O- 

ficial al Principatelor Unite Ro- 

mîne, No. 2771, decret plin, cum 

“se vede, de erori contra Ştiinţei 
eraldice :. . 

Alexandru Ioan I, 

Cu mila lui Dumnezeii și vo- 

inţa. Naţională, 

Domn Principatelor Unite Ro- 

mine; : 

La toți de față şi viitori să- 

nătate: 

Asupra raportului Ministrului 

Nostru, Secretar de Stat la De- 

partamentul de interne, Agri- 

cultură şi Lucrări publice; 

Văzind chibzuirea Consiliului 

comunei Bucureşti, asupra ar- 

melor-ce ar urma să se adopte 
pentru. Bucureşti ; 

Am decretat şi decretăm ce 

“urmează : A 

Art. I. Armele comunei Bu- 

„curești se vor compune în mo- 

dul. următor: 

Un scut cu. sfintul marele 

“ martir Demetrii (patronul ora- 

“şului) naturale, pe cîmp de azur, 

surmontat de o coroană murale 

şi terminat de o eșarpă trico- 

".loră, avînd. de tenenţiă, la dex-   
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„tra, un păstor cu un căine, în 

suvenirea originei tradiţionale 

a oraşului (Bucur păstorul, fun- 

datorul 'Bucureştilor) și la se- 

nestra un herald. cu armele ţă- 

rei sub. coroâna Domnească, ca 

-semn de oraș capitale. 

At, II. Și cel din urmă. Mi- 

nistrul Nostru Secretar de Stat 

la Departamentul de Interne, 

- Agricultură și Lucrări publice, 

este însărcinat cu aducerea la 

îndeplinire a acestui Decret. 

Dat în. București la 7 De- 

cembrie 1864. 

Alexandru Jon. 
Ministru de Stat la Depar- 

tamentul de Interne, Agri- 

cultură şi Iucrără publice, 

A. Cogălniceanu, 

No. 1740. 

De atunci acest £cusson a 

fost modificat prin omiterea păs- 

torului și a ciinelui și prin a- 

dausul devizei: Patria și drep- 

tul met, 

După un proiect pregătit și 

prezentat de d. Ștefan Greceanu, 

fost senator, mult cunoscător 

în ale eraldicei, scutul Capitalei 

București ar fi a se hotări în 

modul următor: 

Scut de zmalț lăzuriiă (albas- 

tru, Zazur) încastrat cu Sf. Di- 

mitrie Basaraboff, ţinînd crucea 

în dextra şi sulița în senestra, 

toate d'auriă (Zor). 
Coroană . murală, 

Deviza: «Patria şi dreptul 

meii» d'aurii (d'or), pe ghiur- 

ghiulii (gueules). 

„Se știe că în biserica Mitro- 

Ă poliei se păstrează întrun si- 

criii de argint masiv moaştele 
Sf, Dumitru Basaraboff, devenit 

patronul Bucureștilor de la a- 

ducerea moaștelor sale. din Bul- 

garia de către generalul rus 

Solticofi, din ordinul Impără- 

tesei Ecaterina. Așezarea sfin- 

tului în biserica Mitropoliei s'a 

făcut la 13 lulie 1774, sub dom- 

nia lui Vodă Ipsilante.   
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" Paza oraşului. — Corful pont- 

Zierilor din București face parte 

din . Reg. al 2-lea de Arti- 

lerie și se.compune din 3 ba- 

terii destinate pentru stingerea 

incendiurilor. Fie-care baterie 

are ca efectiv '150 oameni și 
5o cai, cu pompe și aparate 

trebuincioase. Din întregul e- 

fectiv al acestor baterii, 150 

oameni sunt însărcinaţi esclusiy 

cu serviciul de incendii și o- 
bligaţi a eși la toate focurile 
ce s'ar ivi. Ei sunt împărțiți 

actualmente la următoarele pos- 

tari principale, avînd locaș pro- 

prii: 

a) Postul de la Prefectura 

Poliţiei Capitalei. 

d) Pentru coloarea de galben, 

“postul de pe șoseaua Bonaparte, 

colț cu str. Cometa. 

c) Pentru coloarea de verde, 

postul de pe bulevardul Inde- 

pendenţei. 

4) Pentru coloarea de albas- 

tru, postul de pe cheiul Dim- 

boviţei, la Radu-Vodă. 
e) Pentru coloarea de negru, 

postul de pe bulevardul Fer- 

dinand, la rezervoriul de apă. . 

Corpul este înzestrat și ope- 

rează cu aparate din cele mai 

moderne și mai perfecționate. 

Pentru serviciile ce pompierii 

aduc locuitorilor Capitalei, Pri- 

măria plăteşte statului, sub titlul 

de subvenţiune, suma de lei 

186000 pe an. 
Bateriile de rezervă sunt da 

„Cazarma Malmezon, unde fac 

serviciii de artilerie şi sunt 

scoase numai la incendii mari. 

Deosebit de. aceasta mai sunt 

- afectaţi pentru diferite localuri 

publice 20 oameni cu 7 pompe 

şi 7 sacale mici. 

Turnul de observaţie. — Ina- 

inte-vreme ca turn de observaţie 
în Capitală servea Turnul Col- 

ţei, dar acum e foișorul clădit 

anume pe bulevardul Ferdinand,
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în înălțime de 45 metri. In in- 
teriorul săi, foișorul de foc are, 
în partea-i de sus, un rezervoriii 
pentru apă, cu un volum de 
1000 m. c. Acest rezervoriii 
servă ca regulator pentru re- 

" ţeaua de conducte a alimentă- 
rei orașului cu apă. 

Numărul incendiilor. — In 
anul 1897 s'ai întimplat în 
capitală 91 de incendii, din 
cari cele mai multe în lunile 
de vară, Iulie (18) şi August 
(10) și cele mai puţine în Mar- 
tie și Iunie (cite 4). 

Reşedinţe regale. — Pa/aru/ 
regal din Calea Victoriei e o 
clădire vastă, fără pretenţiuni 
mari arhitectonice. A fost clădit 
în 1815 de Constantin Golescu, 
-Supra numit Dinicu, pe locul 

- unor case mari ce aparţineaii 
unui boier, Colfescu, despre care 
tradițiunea spune că ar fi îne- 
cat pe Mitropolitul Antim în 
Dunăre. Intrînd în proprietatea 
statului, o partea Palatului servi 
ca locuinţă tuturor Domnitorilor 

„ce s'aii succedat de atunci, iar 
o parte servi pentru serviciile 
administrative, | 

In acest Palat, Domnitorul 
Alexandru Ion I Cuza abdică 

“în 11 Februarie 1866 și la 10 
Maiii, acelaşan, Domnitorul Carol 
fu primit ca Suveran al Romîniei, 

Palatul regal se compune azi 
” din trei corpuri de clădiri. 

In starea-i primitivă, Palatul 
regal nu avea de cit aripa din 
stinga. Aripa dreaptă și o parte 
din mijloc aii fost construite 
între “anii 1882—85. Treptat: 
treptat s'a adus mai multe îm- 
bunătăţiri și înfrumusețări. 

In aripa stingă se află apar- 
tamentele particulare ale M. S. 
Regelui, cabinetul săii de lucru 
compus din trei camere, în cari 
se remarcă mobilierul foarte fru- 
mos și artistic executat în ate- 
lierul de ebenisterie, atașat pe 
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lîngă Administraţiunea . curţei 
regale, 

Mai multe tablouri semnate 
de Titien, ' P. Veronese, Bra- 
mantino, Luca Cranach, Anto- 
nello da Missina, etc. împodo- 
besc interiorul acestor trei ca- 
mere. Tot aci se găsesc. colec- 
țiuni de diferite arme vechi, e- 
mailii, faianţe italiane şi ger- 
mane, diferite bronzuri, etc. 

Biblioteca, instalată în vechia 
sală a tronului, e o piesă impu- 
nătoare prin bogăţia mobilelor 
sale artistice, a plafonului săi şi 

- a vitrailurilor sale, Biblioteca nu- 
mără peste 20000 de vol. cu cu- 
prins militar și istoric; arta și 
literatura modernă, precum și 
ştiinţele sunt bine reprezentate. 
De remarcat sunt mai multe 
ediții de lux celzeviriene», vechi 
şi rare. Inscripţii pe tapiţerii, dis- 
puse în «cartușe» printre friza 
care înconjoară sala, amintesc 
faptele mai însemnate ale dom.-. 
niei N. S. Regelui Carol 1, 

Biblioteca e precedată de un 
mare salon circular în stilul re- 

“nașterei italiane. Mai multe 'ta- 
blouri de "preţ decorează acest 
salon; între cele mai principale 

se pot cita cele ale lui Greco, 
Zuccaro, Sebastian del Piom- 

bo, etc. E de semnalat de ase- 

menea în acest salon și o mo- 
„bilă cempire», 'care a aparținut 
lui Napoleon I, o capodoperă 

din acea epocă, cu decoraţiuni 

de camee, de mozaicuri și cu a- 

plicațiuni . de bronz, fin cise- 
late. 

Din acest salon, la stînga, 
dai în mai multe saloane, între 
cari se află un salon de au- 
diență, o sală de biliard, un sa- 

„lon de gobelinuri, etc. 

Din coridor se poate intra, 
prin o sală în stil mauresc, în 
care se află una din cele mai 
frumoase marine, datorită lui 

- Aiwasowsky, în sera, care .des-   
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parte apartamentele M. S. Re. 
"_ginei de ale M. S. Regelui. 

Apartâmentele Reginei .se 
compun din o mare sală de mu- 
zică, în care sunt de observat ta- 
blourile: Lupta dintre Flercule și 
Centaurul, de Ribera; Extasul 
S-tei Mlagdalene, de Antolinez : ; 
Estera şi Aman, de Rembran dt; 
un Bucket, de Breughel; un por- 
tret al lui G/uck, de Greuze; 

"portretul unui Cardinal, de Ve- 
lasquez; o J/adonă, de Ilens ; o 
Sfiută Familie, de dei Rossi, etc. 

Din sala de muzică se pă- 
trunde în salonul 'de audiențe 
și în bibliotecă, amîndouă mo- 
bilate cu multă artă. Mai multe 
bibelouri rare și bronzuri vechi 
împodobesc aceste saloane. E 
de remarcat aci în mod special 
frumosul biuroă lucrat în ivorii, 

" argint, aur și pietre scumpe, 
"opera lui Froment Meurice, ce 
„sa oferit M. S. Reginei, de că- 
tre femeile romîne, cu ocaziu- 
nea . nunţei de argint; de ase- 
menea nu trebue de trecut cu ve- 
derea statueta reprezintind Cu- 
fetarea desfăcindu-se din ma- 
lerie, operă graţioasă a sculpto- 
rului francez Boucher, 

Biblioteca M. S. Reginei cu- 
prinde mai cu seamă opere cu 
conținut . literar, între altele o- 
perile Carmen Sylvei (originale 

- şi: traduceri! în ! toate limbele) 
» ocupă mai multe rafturi, - 

In apropierea acestor trei sa- 
loane se află şi atelierul de pic- 
tură al Reginei, plin de obiecte 

"de artă, bibelouri, busturi, etc, 
Mai multe tablouri moderne 

semnate de Bendzur, Lecomte 
de Nouy, Grigorescu, Simonide, 
etc. complectează podoaba ate- 
lierului, | 

În corpul central — construit 
în 1883 :de arhitectul Gotte- 

„reau — se află apartamentele de 
recepție, Intrarea se. face prin 

"0 ușă centrală. La stinga se.a-
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flă o mare sală de masă care 

e legată ca salonul de aștep- 

tare și cu sala de fumat. 

Din vestibulul corpului cen- 

tral, o scară de marmoră duce 

în etagiul L-ii. Un plafon lucrat . 

de pictorul vienez Veith, se află 

de asupra scărei şi represintă 

Apoteoza Rominiei. 

Scara de marmoră dă într'un 

- vestibul tapețat cu mătasă roșie, 

şi foarte elegant. De remar- 

cat aci grupul de marmoră, lu- 

crat de sculptorul Carol Storck, 

" reprezintind pe Regina Elisa- 

beta  îngrijind un dorobanţ ră- 

nit în timpul războiului din 

1877—78. Acest grup a fost 

oferit Reginei de corpul ofițe- 

resc, în semn de înalt omagii, 

dupărăzboiul independenţei. Tot 

aci se află busturile MM. LL. 

lucrate de sculptorul Hegel; 

două portrete mari reprezintind 

pe MM. LL. în ţinută de ce- 

remonie, lucrate de pictorul Jean 

» Lecomte de Nouy; tabloul cel 

mare lucrat de pictorul polonez 

Tadei Adjulevicz, reprezintind 

revista cea mare a trupelor în 

August 1896, în fața Impăra- 
tului Francisc Iosif al Austriei. 

Din acest vestibul se intră în 

sala cea mare de serbări, în 

stil Ludovic al XIV-lea, în fun- 

dul căreia se 'află sala tronului, 

ornată în stil bizantin. Tronul, 

lucrare bogată de sculptură, e de 

- lemn, reproducind motive deco- 

rative ale catedralei de la Argeș. 

In vitrinele din stînga tro- 

- nului.ize află coroana regală a 

“Ro-r:ă, turnată în oţel, din 

tunurile .luate de la Turci în 

timpul războiului romino-ruso- 

"turc, precum și coroana Re- 
ginci, simplă de aur... 

“Tot în acest corp de clădire 

- se află un salon în stilul Ludo- 

vic al XVI-lea, un salon în stil 

- Maria Teresa, o sală a bufe. 

talui în stil cempire» şi un salon, |- 

 troceni 
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- Ludovic al XIV-lea, tus-patru 

mobilate elegant şi artistic de 

casa Damon din Paris. 
Palatul regal din Calea Vic- 

toriei cuprinde în total peste 

116 camere și saloane, osebit 

de vestibuluri și coridoare. : 

In: parter, la dreapta, se află 

administrația Prefecturei Pala- 

tului și cancelaria regală.” 

* Palatul servă Suveranului nu- 

“mai ca reședință de iarnă; vara 
curtea e stabilită la Sinaia. (Vezi 

acest cuvînt). Palatul e iluminat 

cu electricitate. Mai multe depen- 

dinţe vaste .se află în dosul lui. 

„Cotroceni. — Palatul de la Co- 

e un 'castel zidit cu 

„gust; servea acum 10 anica re- 

ședință regală pentru Suveran 

primă-vara şi toamna. Azi e re- 

şedinţa perechei princiare. 

Reședința de la Cotroceni a 

fost refăcută în anul 1893 sub 
direcţia arhitectului Gottereau, 

pe locul arhondaricului mănăs- 

tirei Cotroceni, de la care a 

rămas numai biserica. 

Cu coloanele: vechei mănăs- 

tiri s'a făcut o galerie deschisă, 

ca loc de preumblare, „- 

De desubtul castelului sunt 

„pivnițe vechi, foarte spațioase 

și- cu bolți înalte. 

La intrare se află un mare 

vestibul, care cuprinde amiîn- 

două etagiele; fundul galeriei 

e lucrat ă jour; la stînga se de- 

taşează o mare scară de mar- 

moră care duce direct în sala 

- de recepţiune și în cabinetul de 
lucru al Prințului. Tot sus e şi 

salonul de recepție al Princesei, 
precum și sala mare de masă. 

"* La dreapta vestibulului se află 

o mare scară de stejar, frumos 

lucrată, care duce la etagiul 
- superior, unde se află instalate 

apartamentele private, camerele 

de culcare, toaletă, băi, garde- 

robă, ete. 

Apartamentul Micilor Prin-   
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cipi se află în etajul al II-lea; 
de aci se desfășoară una din 

cele mai frumoase vederi asu- 
pra Bucureștilor. 

Parcul din jurul rezidenței e 

cel mai frumos din Bucureşti; 

situația lui e: în amfiteatru. Aci 

se află mormîntul piincesei Ma- 

„ria, fiica MM. LL. Regele și 

Regina. 

Palatul de la Cotroceni e 

lucrat în stilul vilelor şi cu- 

prinde peste şo de camere. 

Grajdurile sunt încăpătoare 

pentra 30 de cai. 

Iluminatul se face cu electri 

"citate, 

Justiţia. — Oc/ire generală.— 

Cele mai vechi instituțiuni juri- 

dice în București, ca și în res- 

tul "Țării-Romiîneşti, ai fost de 
trei grade, pănă la începutul se- 

colului al XVIII-lea. 

4) Vechii mari căpitani, -cu 

puteri considerabile administra- 

tive și judecătorești. Constan- 

"tin Mavrocordat a înfiinţat, în 

locul lor, ispravnicii, separind 

puterea. militară de cea admi- 

nistrativă și judiciară. In fie-care 

judeţ erai doi ispravnici, cari 

judecaii împreună sai separați. 

Alexandru Ipsilante  înfiin- 

țează cîte un judecător 'de ju- 

deţ. Tot dinsul înființează în 

București: departamente compe- 

tinte a judeca locuitorii capi- 

talei, din cari departamentul de 

7 şi cel'de 8, cari formaii două 

secţii ale aceluiași tribunal. Pe 

acea vreme nu exista tribunal 

de comerț ca instanță aparte. 

6) Al doilea grad de instanţă . 

judecătorească: în Bucureşti era . 

Divanul veliților  boeri, care 

avea însărcinarea să judece. ape- 

“lurile în contra primei instanţe.. 
Se' compunea din ' Mitropoliţi, 
Episcopi, Banul cel Mare, Marii 

„Vornici, Logofeţii şi Vistierul 

cel mare. 

d) Al treilea grad de instaâţă
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- judecătorească era Inaltul Di- 
van, care se compunea din 

persoanele enumerate la instanța 

de gradul al II-lea și din boerii 
mai mici. Inaltul Divan era pre- 
zidat de însuși Domnitorul ță- 

„rei şi judeca hotăririle pricine- 
lor înfăţişate la Divanul veli- 
ților boeri. 

Ast-fel a fost justiţia pănă la 
1831. In acest an întroducîn- 
du-se Regulamentul organic, in- 

stanţele judecătorești s'au modi- 

ficat şi anume în două juris- 
dicții : ordinare și extraordinare. 

In' cele extraordinare găsim: 

a)]udecătoriile de întiiul grad, 
adică judecătoriile ordinare de. 

“judeţ, cari judecati și afacerile 
comerciale. In anul 1863 s'a în- 

ființat în Bucureşti un tribunal 
special de comerț. 

6) Al doilea grad, cuprindea 

judecătoriile de apel, câri ju- 

decaii hotăririle pronunţate de 

instanțele de întîiul grad. In 

această instanță se 

compunea din 5: membri, 3 

numiți de Domn și 2 aleși de 
"negustori, 

€) Inaltul Divan,:ca mai sus. 
De.la 1865 încoace justiţia 

a primit diferite organizaţiuni, 

între cari vom cita cele mai 

principale: Infiinţarea de jude- 

cătorii comunale, de judecătorii 

de pace (de ocoale), de tribu. 

nale, de curți de apel și de 
Curte de Casaţie. 

Starea actuală, —Azi în Bu- 

” curești sunt următoarele instanţe 
: judecătoreşti: 

a) Șase judecătorii de ocol; 
4) Tribunal cu '5 secții şi 

anume: 3 civile-corecționale, 1 

"comercială şi 1 de notariat.. 

6) 1 Curte de apel cu 3 secții. 
d) Inalta Curte de Casaţie cu 

„două secţii, - 
Ministerul public e reprezen- 

tat printr'un parchet -la _tribu- 

“nal,' cu 5 cabinete,. la .cari ofi- 

SGî6y, dlarela Vicliunar Geografie, Vol, II, 

  

  

17 

ciază ş procurori (din cari 1 

prim-procuror), 5 judecători de 

instrucție; printrun parchet la 

Curtea de apel, la care oficiază 

4 procurori (din cari 1 procu- 

ror general); printr'un parchet 

la Inalta Curte de Casaţie, re- 

prezentat prin 2 procurori (din 

cari unul procuror-general). 

Pe lingă tribunal și Curtea de 

apel e atașat un corp de por: 

tărei compus din un personal 
de 30 funcţionari. 

Baroul. — In Bucureşti ati fost 

înscriși în baroii, la sfirşitul a- 

nului 1897, un număr de 388 

avocaţi, din cari 38 stagiari, 

Avocaţii ai un consilii de dis- 

ciplină, prezidat de un. decan. 

In București apar 3 ziare ju- 

ridice și 2 buletine oficiale de 

jurisprudență. 

Bucureşti militar. — Cazarme 

- şi stabilimente militare aflate în” 

raza oraşului în anul 1898 sunt 

în număr de 30 și anume: 

a) Stabitimente de servici? mi- 

litare mai principale sunt: 

"1. Palatul Corpului al 2-lea 

de armată, situat în strada Știr- 

beiui-Vodă, construit în anul 1894 
pe ruinele vechiului spital mi- 

litar, incendiat în anul 1890.:Aci 

sunt instalate următoarele ser- 

vicii militare: 

Serviciile Comandamentului 

Corpului 2-lea de armată, sub 

comanda generalului de divizie 

Fleracle Ariton, comandant -al 

corpului al 2-lea de armată. 
Serviciile comandamentului 

Divizii a g-a de infanterie, 

sub comanda Generalului de bri- 

gadă A/exandru Carcălejeanu, 
comandantul Diviziei a q-a de 

infanterie. 

Comandantul brigadel a S-a 

de infanterie, sub comanda Ge- 

neralului de brigadă A. S. £&. 

Prințului moştenitor Ferdinand, 

comandantul brigadei a S-a de 
infanterie, - 
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Comandantul brigadei a 2-a 

de artilerie, sub comanda Ge- 

neralului de brigadă G. Maca- 

rovici, comandantul brigadei a 

2-a de artilerie. 

Comandantul brigadel a 2-a. 

Je cavalerie, sub comanda Co- 

lonelului -Gr. Zossinza, coman- 

dantul brigadei a 2-a de cava- 
lerie. 

Instanţele justiție! militare, 

ale corpului al 2-lea de armată 

şi ale armatei, - 

Serviciile comandamentului 

cetățel București, sub comanda 

Generalului de brigadă 177. 

Pastia, guvernatorul cetăţei Bu- 
curești. | 

Marele Stat-Major al arma- 

Ze], sub comanda Generalului de 

Divizie C, Baroszi, şeful Statu- 

lui-Major General al armatei. 

Institutul Geografic al arma- 

tei, sub direcţia Generalului de 

brigadă C. Brătianu, sub-șeful 

Statului-Major General al ar- 

matei. 

Comandamentul  Piejei Bu- 

curești. 

Depozitul central de împri- 

mate al Ministerului de războiii. 

Escadronul al 2-lea de escortă, 

care se află așezat. sub direcţia 

Statului-Major General. 

In grădina. din față a acestui 

vast palat militar se află insta- 

„lat bustul decedatului General 

"de divizie Afevandru Cernat, Co- 

mandant șef al armatei romine 

- la asediul Plevnei în Bulgaria 

pentru războiul de independență 

națională din 1877—1"78. 

2. Observatorul astr:.. tic al 

armatei, situat pe colina Fila- 

retul, în strada Piscului, cu un 

păvilon al primului meridian ce 

trece prin Bucureşti, construit în 

1895 ; iară în proiect pentru a 

se construi încă alte două pa- 

vilioane: acela al primului ver. 

tical și pentru ecuatorial astro- 

„ NOMIC,
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Acest stabiliment științific este 
o anexă a Institutului geografic 

al armatei, însărcinat special cu 

redacţia și reținerea în curent a 

hartei regatului. In acest scop, 

Institutul Geografic coprinde în 

sine _şease servicii: geodesia, 

astronomia, topografia, nivel- 

" meniul geometric şi reproducerea 

" cartograjică a hartei ţării şi a 

planurilor de toată natura ne- 

cesare armatei și serviciurilor 

publice. — Numai personalul de 

direcție face parte din cadrele 

serviciului; operatori technici în 

număr de 70 sunt ofiţeri de toate 

armele detașați timporal de la 
corpurile de trupă; iar pentru 

partea artistică a lucrărilor se 

angajază, după trebuință, lucră- 

tori. civili. i 

„ Pănă acum s'a ridicat pe te- 
ren și s'a publicat 8472600 

hectare din cuprinsul țărei care 

- în total este de 13287600 hect.; 

rămîn ast-fel de 'ridicat încă la 

4815000, în partea din ţară cu- 

noscută sub numirea de Olte- 

nia pănă în valea Dimboviţei. 

3. Spitalul militar central, 
situat pe strada Fracmasonilor, 

e o construcțiune model, în care 

sunt puse în practică principiile 

moderne ale construcțiunii de 

spitale. Se compune din 8 pavi- 

lioane de bolnavi, din 5 pavi- 
lioane anexe pentru administra- 

ție, băi, laboratorii, compania 

sanitară, etc. și este destinat a 

primi în timp de pace 326, în 

timp de război 560 de bol- 
navi. In spital fac servicii 17 
doctori militari, 15 farmaciști și 
un număr variabil de interni 

“doctoranzi și studenţi în medi- 

cină, 
4. Ministerul de războii, o- 

cupă o vastă clădire, proprie: 
tate particulară (casa Ioanide) 
așezată pe Bulevardul Carol. A- 

ceastă administraţie centrală a 

războiului e împarțită în șcapte, 
i 

  dei studii 
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direcţiuni, sub conducerea Ge- 

neralului de divizie Azfon Be- 

rendei, actualul Ministru de. răz- 

boii (1898). 

b) Szabilimente de învătămînt 

militar.—lIn afară de școalele re- 

Fimentare, organizate la fie-care 

corp de trupă, pentru formarea 

gradelor inferioare şi instruirea 

soldaților, în București sunt încă 

și Scoale militare speciale, pen- 
tru formarea oficerilor și spe- 

cializarea acestora pe arme și 

servicii, și anume: 

1. Școala de oficeri, situată în 

dealul Spirei, pe strada Isvorul, 

cu doui ani de studii, e desti- 

nată a da oficeri de toate ar- 

mele. Aci sunt admiși absol- 

venții şcoalelor militare de fi 

de militari din Iași și Craiova. 

și prin concurs: absolvenții şcoa- 

lei militare de sub-oficeri de la 
Bistrița și absolvenţii liceelor, 

2. Școala specială de arti- 

Jerie şi genă, situată pe calea 

Griviţa, cu patru ani de studii, 

e destinată a forma oficeri pen. 

tru artilerie și genii. Aci, sunt 

admiși: prin concurs absolven- 

ţii şcolelor de fii de militari și 

absolvenţii liceelor Statului cu 

aptitudine pentru matematici. 

Cei dintiii doi ani de studiii 

constitue învățămîntul militar și 

politecnic; iară pentru cei din 

urmă doui ani, elevii sunt avan- 

sați sub-locotenenți și urmează 

învățămentul de aplicațiuni mi- 

litare speciale de artilerie și ge- 

ni, 

3. Școala superioră de' răs- 

" doiă, situată pe strada Colțea, 

în vechia cazarmă a Jandarmi- 

. lor călări, cu doui ani de studii, 

e destinată a forma oficeri pen- 

tru serviciul de Stat-major. Aci 

sunt admiși prin concurs oficeri 

de toate armele pănă la gradul 

de căpitan. Are cel puțin cite 

20 oficeri elevi în fie-care an 

s   
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4. peoala de administraţie, 

clădită în curtea Manutanţei 

centrale a armatei, cu doui ani 

de studii, e destinată a forma 

oficeri de administraţie comp- 

tabili în bani și materie, pentru 

trupele de infanterie, cavalerie 

și alte servicii militare, 

Aci sunt admiși elevii şcole- 

lor de fii de militari și prin 

concurs absolvenţii din școa- 

lele comerciale și liceele statului 

precum și sub-oficeri de toate 
armele. 

5. Școala de guarsi de arti- 

lerie, clădită în curtea şcoalei 

speciale de artilerie și geniii, cu 
doui ani de studii, e destinată 

a forma oficeri guarzi de arti- 

lerie și geniii comptabili în bani 

și în materie. Aci sunt admiși 

elevi tineri în condiţiunile pre- 

văzute și pentru școala de ad. 

“ministrație. Această școală e a- 

sezată sub direcția Școalei de 
artilerie și genii, 

6. Școala militară de medi. 

cină, stabilită lîngă spitalul mi- 

litar central, cu cinci ani de stu- 

dii, ca și facultatea de medi. 

cină, e destinată a forma me- 

dici militari. În această școală, - 

cunoscută și sub numirea de 

Institutul medico - militar, sunt 

admiși elevi din școalele de fii 

de militari și absolvenții licee- 

lor saii studenții la facultatea 

„de medicină, Elevii sunt însăr- 

cinați a. face și serviciul de in- 

terni la spitalul militar. 

7. Școala de arte grafice, la 

Institulul Geografic; Școala 'de 

meserii la Arsenalul armatei şi 

Școala de artificieri, la Pyro- 

tecnia armatei, sunt :create în 

scopul de a admite tineri ab- 

solvenţi din clasele primare pen- 

tru a-i forma ca maeștri și lu- 

crători pentru atelierele militare * 

ale armatei şi pentru stabili- 

mentele publice. : 

8. Un cîmp de tragere per-
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manent este organizat pe pla- 
toul Cotroceni. Acest cîmp este 

organizăt pentru toate liniile 
mai principale de ochire. El po- 

sedă toate instalaţiunile nece- 
sare pentru ca corpurile de trupă 
din garnizoană să fie servite 
fără întrerupere în mersul în- 
strucțiunii lor. 

9. Tabere militare perma- 

nente sunt organizate pentru 

infanterie pe platoul Cotroceni. 

Ele aparțin regimentelor de 

infanterie din garnizoană. Aci 

primesc instrucțiunea lor tru- 
pele în chestiune primăvara și 
toamna. 

€) Stabilimente de coustruc. 
fiună şi fabdricațiuut militare 
mai principale sunt: 

1. Arsenalul de construcțit 
al armatei, situat în strada Mi- 

haiti-Vodă, pe Dealul-Spirei, pe 

ruinele unde altă dată în ve- 

chime era un palat Domnesc. 
Acesta arzînd, localitatea a păs- 

trat mult timp numele de Cur- 
tea- Arsă. Chiliile rămase din 

acest incendii aii fost utilizate 

ca temniță (inchisoare) a ora- 

şului pănă la strămutarea ei 

în mănăstirea Văcăreşti. Bise- 

rica Domnească a fost atunci 
transformată de Turci în geamie. 

Acum nu 'se mai vede nimic 

din aceste resturi ale trecutului 
unde pompierii orașului s'a 

ilustrat prin eroica, lor ciocnire 

cu Turcii, ce năvăliseră în țară 
sub cuvint de a potoli mișca- 

rea națională din 1848. Ua 
stabiliment militar de construc- 
țiuni s'a ridicat pe această lo- 
calitate, destinat să fabrice şi 
să repare armatura și materia- 
lul de război al armatei; să 

formeze lucrători de artilerie și 
armurieri necesari corpurilor, 
precum și a face studiile și 
experienţele chimicale de toată 

„natura. Aci se păstrează arma- 
tura şi materialul de rezervă   

19 

al armatei. El depinde direct 
de Ministerul de război și de In- 

spectoratul General de artilerie. 

Este legat prin cale ferată cu 
liniile statului şi împărțit în trei 
părți : 

a) Direcţiunea Generală, Ser- 
viciul tecnic pentru studii şi în-. 

formaţiuni, Comptabilitatea, Ca: 

sieria; £) Lemnăria, Debitul și 

prepararea lemnelor, Tîmplari și 

modele, Rotăria, Ferăria, Căl- 

dărăria, Mecanica, Incheere (mon- 

tare), Topitorie, Proectile şi fo- 

coase, Armurăria, Vopsitoria, 

„Intreținerea uneltelor și mași- 

nelor, Nichelagii ; c) Depozite: 

pentru materiale prime, pentru 

materiale confecționate, pentru 

maşini, scule, instrumente de 

precizie, muzeii și “cazarmare, 

recepţia materialelor, 

Personalul superior al acestui 

așezămînt se compune din: 

1 Director militar, Colonel; 

1 Sub-Director, Loct. Colonel; 

1 Maior, şeful atelierelor; ş Că- 

pitani; 2 Locotenenţi; 9 Guarzi; 

302 Soldaţi; 1 Inginer șef ci- 

vil; 12 Ajutoare; 45 Desenatori. 

Personalul civil al lucrătorilor 

variază după lucrări și în mediii 

numărul lucrătorilor este de şoo; 

pe timpul cînd lucrările sunt 
mai active numărul lucrătorilor 
trece peste 800. 

2. Pirotechuia armatei de- 

“pinde asemenea de Direcţiunea 
Artileriei. Ea a fost construită 

în anul 1868. Este situată în Ca. 

lea Cotroceni, în apropiere de 

palatul princiar. Se compune de 

o cazarmă pentru lucrători nii- 

litari și de o serie de ateliere 

pentru facerea cartușelor și alte 

munițiuni: de rezbel, faceri de 

artificii, etc. Din aceste cele maj 

principale sunt: Turnătoria de 
gloanţe, atelierul de facerea tu- 

burilor de cartușe în hirtie și 
alt atelier de încărcare și împa-- 
chetare, magazinul de iarbă, ma-.   
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“ gazinul de depozit provizorii de 
cartușe şi munițiuni. 

Tot stabilimentul este încon- 

jurat de un șanț și de un pa- 

rapet. Fie-care atelier este sepa- 

rat printr'o traversă sprijinită în 

pămînt, spre a opri, pe cît este 

posibil, efectul unei eventuale ex- 

plozii” făcute la unul din ate- 
lire. 

Personalul acestui atelier se 

compune din: 

I L.ocot.-Colonel, Director; 1 

Maior, Sub-Director; 4 Căpitani, 

şefi de ateliere; 1 Locotenent, 

ajutor; 5 Guarzi, ajutori; 238 

Soldaţi. 

3. Atelierul de confecțiunt 

militare, situat pe platoul Co. 

trocenilor e destinat a confec- 

ționa îmbrăcămintea, echipamen- 

tul și materialul de campament 
al armatei, 

4. Manutanfa centrală a ar- 

matei, situată la Malmaison 

pe strada Manutanţei, e desti- 

nat “a fabrica piinea garnizoa- 

nei București şi: toate speciile 

de conserve alimentare ale ar- 
matei, pentru campanie, 

5. Depozitul de furagiit şi de 
lemne al Corpului al 2-lea de 
armată, situat pe platoul Co- 

trocenilor, e destinat a procura 

furagiul şi lemnele trebuincioase 

garnizoanei București. | 

5. Depozite de arme şi ma- 
Sasine de pulbere, de cartuşe, 
sunt situate pe mai multe pante, 
lîngă platoul Cotrocenilor, pro- 
tejate de paratonere sistematice. 

6. Fabrica de pulbere fără 
Jum, creată în 1896 la Dudești, 

lingă Bucureşti, se află aseme- 

nea, ca toate stabilimentele de 

construcţiuni și confecțiuni, sub 
direcţia imediată a Ministerului 
de războiit, 

d) Casarme mai principale 
pentru trupe sunt: 

1. Casarma Cusa, în dealul 
” Spirei, construită în 1862, a cos-
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“tat 150000 lei; 
peri; 

Arsă în parte în 1897, s'a re- 

parat. E ocupată de regimentul 

Mihaii- Viteazul No. 6 și de ba- 
talionul 6 de vinători, detaşat 

timporal din divizia activă a 

Dobrogei pentru serviciul gar- 

nizoanei București. 

„2. Casarma vinălorilor, în 

dealul Spirei, la E. de cazarma 

Cuza, construită în anul 1886, 

a costat 200000 lei; are 74 ca- 

mere și e ocupată de batalio- 
nul 2 de vinătoră, 

3. Casarma. dorobanţilor, si- 
tuată pe strada Francmasonilor, 

în dreptul spitalului militar, con- 

struită în 1886, a costat 365000 

„Iei. Fa e ocupată de regimen- 
“tul Ilfov No, 21. 

4. Cazarma SI. Gheorghe, 

cunoscută și sub numirea de 

Cazarma Ialmaison, după nu- 

„mele localităţei, este cea mai 

vastă cazarmă din București ; e si- 

tuată în partea vestică a orașu- 

lui, pe șoseaua Manutanței, Con: 

struită în 1846, în sistemul Vau- 

- ban, are 483 camere şi a cos- 

tat 1120000 lei, 

cendiată în 1861. Actualmente 
„e ocupată de regimentul 4 ro- 

şiori, și de reg, 2, 6 şi 10 de 

artilerie. 

5. Cazarma Alexandria, în 

" dealul Spirei, alături de Arsenal, 

s'a coastruit- în 1863, costind 
343000 lei, 

batal. 1 de vînători şi de compa- 

“ niile de meseriași militari ale 

Arsenalului. Cazarma poartă nu- 

mele de A/exandria, după nu- 

mele fondatorului micei cazărmi, 

ce se află construită în curte 

încă din anul '1846, Domnul 

Alexandru-Ghica-Vodă. Aci s'a 

- întîmplat ultima fază a ciocnire 
pompierilor. cu Turcii la 1848, 

cînd santinela care “păzea te- 

zaurul regim. 1 infanterie a re- 

“fuzat să o predea la somaţia 

are 183 încă- 

ta
 

"Ea a fost iîn-: 

Ea e ocupată de: 
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“ “Furcilor, cari l-ai omorit după 

o luptă eroică. 

6. Cazarma jandarmilor că- 

ări, fosta cazarmă a călăraşilor, 

de construcție modernă, situată 

în calea Plevnei, este ocupată 

de divizionul jandarmilor călări, 

format de 2 escadroane, 

7. Cazarma jandarmilor pe- 

deștri, situată pe calea Victoriei, 

în curtea-prefecturei orașului, în 

-"fosta casă Baron -Meitani. E o- 

cupată de o companie a jan- 

darmilor pedeștri forte de 274 
oameni, 

3. Cazarma călarașilor, si- 

tuată pe platoul Cotrocenilor, 

construită în anul 1599, e ocu- 

pată de regimentul No: 3 de că- 

lărași. . 

9. Cazarma escadronului tre- 

„nului, situată pe platoul Cotro- 

cenilor e ocupată de trenul cor- 
pului al 2-lea: de armată. 

10. Cazarma geniului, situată 

la vestul orașului, pe platoul 

Cotrocenilor, compusă din trei 

mari pavilioane, pentru trupă 

și servicii, și mai multe corpuri 

de clădire pentru conservatul 

materialului de războiă şi in- 

strucțiune, E înconjurată de un 

parc frumos și posedă un po- 

ligon pentru lucrările de vară. 

S'a construit în 1875; însă a 

primit de atunci ameliorătri suc- 

cesive și importante. Este re- 

ședința regimentului 1 de genii, 

compus din 13 companii și e 

legată cu căile ferate ale sta- 

tului printr'o linie exploatată 

de trupele de genii, deservind 

marile stabilimente militare de 
pe platoul Cotrocenilor. . 

"Închisoarea militară,  con- 

strucțiune modernă, 'coprinde 

două corpuri de clădire, așezate 

în fața arsenalului, pe strada Mi- 

haiii-Vodă. _ 

Cimitirul militar. — Lângă 

cimitirul Șerban-Vodă se află un” 

cimitir proprii pentru militari.   

BUCUREȘTI 

Pompierii. — Legea împune 

com. București: întreţinerea de 

pompieri, pentru care cheltuieşte 

anual 1660001. Serviciul de pom- 

pieri este încredinţat unei com- 

panii, împărțită în 5 secţii, care fa- 

ce parte din Regimentul 2 de ar- 

tilerie. Comanda companiei este 

încredinţată unui căpitan, avind 

5 oficieri, comandanţi ai secții- 

lor. Efectivul e de 247 oameni şi 

100 cai. Fie-care secțiune are 

cazarma sa proprie, pe diferite 

puncte ale orașului. 

Contingentul anual. — Rezul- 

tatul operaţiunelor de recrutare 

a contingentului „pe 1897 pe 
- culoră: 

Roșu, înscrişi 306, perm. 302, 

căl. 3, dorob. 18. Galben, în- 

“scriși 479, perm. 292, căl. 1, 

" dorob. 23. Verde, înscriși 664, 
_perm. 376, căl. 2, dorob. 36. 

Albastru, înscriși 353, perm. 177, 

căl.: 2,: dorob. 13. Negru, în- 

scriși 520, perm. 289, căl. 4, do- 
rob. 16. Total, înscriși 2522, 

perm. 1436, căl. 12, dorob. 106. 

Invățămintul militar. — Miş- 

carea învățămîntului” militar din 
Bucureşti pe anul 1897: 

Școala superioară de răsbotă, 

cu un personal de comanda- 

ment de ş;.cu.3i profesori și . 

30 elevi, din -cari 19 absol- 

"venţi. 

Școala de aplicaţie, cu 36 e- 
levi, din cari 45 absolvenţi. 

Școala de artilerie şi geniă, 
cu 85 de elevi, din cari 27 ab- 

solvenți. - 
coala de guarsi, cu 9 elevi. 

Aceste trei școli ai avut un: 

personal comun și anume: per- 

sonalul de comandament 26, 23 

profesori titulari și 10 ajutori. 

“Școala de oficer), cu un per- 

sonal de “comandament de .26, 

profesori 20; elevi 270, din cari 

IOI absolvenţi. 

Școala militară de adminis- 

„draţie, cu un personal de - co-
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mandament de 8; 13 profesori; 

elevi 39. 
- Forța garnizoanei. — lată un 

tabloi de forța trupei şi a ofi- 

” țerilor garnizonei București pe 

anul 1898: 

Reg. 6 Mibaiii- Viteazul of. 41 sold. 907 

>» 4 ]lfov No. 21 >» 44 2 774 

> “1 geniă > 52" 2 1422 

Batal. 2 vinători . > 13 >: 424 

Reg. 2 artilerie » 30 >» 427 

„». 6 artilerie » 22 » 269 

> 10 artilerie > 24 >» 257 

> 4 roșiori > 32 > 573 

> 3 călărași > 22 '3 259 

Divizionul jandarmi » 16 >» 249 

Escadronul 2 tren > 4 » 162 

„Comp. jandarmi > 3 > 274 

» arsenalului >» 3» 245 

> pirotechnici > 3 » 220 

» 2-a administraţie» 6 >» 171 

> 2-a subsistență » 2 »  2S2 

> 2-a sanitară > 3 > 351 

». depozitelor >» 7 > 89 

Depoz. de mun. de răzb, >» 4 » 70 

Corp. 2 arm., stat. major > 4 » 5 

Intendenţa corp. 2 arm. > 7 >» — 

Brigada de cavalerie >» 1 » 1 

>.  de.artilerie > 3 . 2 

Serv, san, al corp. Ilarm, > 4 » „1 

» degenii a > 2 3. — 

Divizia qoa infanterie |» 7 » 4 
Consiliul de războiii > 4» 2 

Consiliul de revizie > 1 1 

Şcoala de războiii > 34 2» 35 

Comandam. cetăţii Luc. > 7 > 2 

Instit. geogr. al armatei > 74 2 30 

Ministerul de război o» — > — 

Școala mil, de art.și gen. > 4 > 264 

2 > de adminstr, » 4 » 16 

Spitalul milit. central > 31 » 7 
Atel. central de confecție > 6 a 2 

Inspect, jandarm. rur.: > 4 » 60 

Şcoala de ofiţeri > 23 >» 438 

Internatul medico-milit. > 4 > 70 

Comandam, pieţei Buc. » 6 » 2 

Depozitul de furage > 3 2 

In Bucureşti sc află stabiliți. 

13 generali în activitate, 7 în re- 
tragere şi 114 oficieri superiori, 

“Autorităţi publice. — Autorită/7 
romine. — In București își ati 
sediul toate autorităţile centrale 

Şi superioare, între cari cităm 
pe cele mai principale: 
„Casa civilă: Regală ; Casa mi- 

litară a M. S. Regelui; Casa ci- 
vilă a M.: S. Reginei; Admini   
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strația Domeniilor Coroanei; 

Sfintul Sinod; Cancelaria Mi- 

tropoliei ; Consiliul Miniştrilor ; 

Inalta Curte de  Compturi; 

Ministerul de interne (Admi- 

nistrația centrală, Direcţiunea 

generală: a serviciului sanitar, 

Direcţiunea penitenciarelor); Di- 

recțiunea generală a telegrafelor 

și poştelor, Imprimeria statului, 

Prefectura poliţiei capitalei și 

Prefectura județului Ilfov; Primă- 
ria; Ministerul afacerilor străi- 

ne; Ministerul de finanţe; Di- 

recțiunea contribuțiunilor direc- 

te, Direcţiunea vămilor, Direc- 

ţiunea comptabilitiţii generale a 

statului, Casieria centrală a te- 

zaurului, Direcţiunea generală a 

„monopolurilor statului, Manufac- 

tura de tutun; Fabrica de chi- 

brituri; Direcţiunea generală a 

creditelor agricole; Casieria ge- 

nerală de Ilfov; Monetăriastatului 

şi fabrica de timbre; Casa de de- 

puneri, consemnaţiuni și econo- 

mie; Ministerul lucrărilor pu- 

blice (Administraţia centrală); 

Căile ferate romîne ; Serviciile 

idraulice ale porturilor fluviale 
şi maritime, Serviciul de studii 

şi construcțiuni de căi ferate, 

Serviciul lucrărilor noui, Servi- 

ciul docurilor și podurilor și 

Serviciul maritim, Şcoala de po- 

durişi şosele); Ministerul agricul- 

turei, industriei, :comerciului și 

domeniilor (Administraţia cen- 

trală, Direcţiunea domeniilor și 

pădurilor statului, Direcţiunea 
„statisticei, Serviciul de arhitec- 

“tură, Serviciul minelor, apelor 

minerale, stațiunilor balneare și 

carierelor); Școala superioară de 

medicină veterinară, Școala cen- 

trală de agricultură (Herăstrăii); 

Staţia agronomică; Școala de 

arte şi meserii; Școlile comer- 

ciale de I-iul și II-lea grad; Bur- 

sa şi Camera de comerciii; In- 
_stitutul Meteorologic; Ministerul 

de justiţie (Administraţia 'cen-,   
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trală, Direcţia personalului și a 

comptabilității, Direcţia. judici- 

ară), Inalta curte de casaţie, 

Curțile de apel, Tribunalele de 
Ilfov, Judecătoriile de pace; Mi- 

nisterul de războiă (Administra- 

ţia centrală, Marele stat major, 

Direcţia I. infanterie, D. II. ca- 

valerie, D. III. artilerie, D. IV. 

venii, D. V. genii, D. VI. sa- 

nitară, D. VII. intendența, D. 

"VIII, control), Institutul geo- 

grafic, Casa de dotaţie a oastei; 

Ministerul cultelor și instrucți- 

unii publice (Administraţia cen- 
trală, Direcţiunea învățămîntului 

primar și normal, Direcţiunea 

învățămîntului secundar și su- 

perior, Divizia comptabilităţii, 

Serviciul construcțiunilor şi con- 

tenciosului). 
Pe lîngă Ministerul Instrucţi- 

unei publice, și sub a saadmi- 

nistraţie, funcționează casa şcoa- 

lelor care administrează 33 de 

fondaţiuni cu un capital de 

„2121897 lei. Din acest fond se 

cheltuește pentru clădiri şcolare, 

burse, -subvenţii, stipendii, etc. 

Misiuni străine, — In Bucu- 

reşti sunt reprezintate urmă- 

toarele state: 

Angliași Austro-Ungaria,sunt 

reprezintate prin! cite o -legaţi- 

une și cite un consulat; Belgia 

e reprezintată prin o legaţiune; 

Bulgaria are o agenţie diplo- 

matică; Elveţia are un consulat 

general; Franţa şi Germania 

sunt reprezintate prin cîte o Ie- 

gațiune și cite un consulat; 

Grecia e reprezintată printr'un 

ministru plenipotenţiar, dar în 

lipsa acestuia secretarul legațiu- 

„_nei rusești reprezintă interesele 

supușilor eleni; Italia prin o le- 

gațiune și un consulat; Olanda şi 

Rusia prin cîte o' legaţiune și 
cite un consulat; Serbia numai 

prin o legaţiune; Statele-Unite 

prin un consulat general; Tur- 

cia prin o'legaţiune şi consulat.
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Oteluri. — Inainte cu o sută 
de ani, lumea străină de oraș 
se servea de așa numitele ha- 
nuri, cari serveaii și ca adăpost 

- călătorilor şi, mai cu seamă, ca 
magazii pentru mărfuri. Hanu- 
rile Bucureștilor aii dispărut mai 
toate azi. 

Pe vremea lui Serban-Vodă, 
București dacă nu era un oraș 
european, cel puţin avea o ori- 
ginalitate învederată : arhitec- 
tura religioasă ca şi cea civilă 
erai expresiunea timpului și toa- 

te zidirile se presintaii cu co- 
'loarea epocei. Pănă aci însă co- 
„merciul, bazat pe siguranță și 
încredere, nu prinsese rădăcină 
întrun oraș atit de expus ca 
București. Șerban-Vodă pentru 
a-l încuraja, întroduce tipul edi- 

„ ficiilor comerciale despre cari 
vorbim : Hanurile. Reproducînd 

- pănă la oare-care fidelitate ti- 
pul arhitecturei monastice din 
Italia, clădirea are forma unui 
pătrat coprinzînd în zidurile ei 
solide un spaţiii foarte întins. 
In mijlocul săi, o curte de a- 
ceeași formă servea pentru a- 
dăpostirea caravanelor. “Toate 
încăperile de jos, destinate sto- 
felor prețioase, blănilor, aure- 
turilor și în general producte. 
lor industriei Orientului şi Euro- 
pei, eraă boltite și, prin solidi- 

tatea lor, apărate de foc şi de 
spiritul de răpire a! timpului. 
Sus eraă alte încăperi pentru lo- 
cuințe, și toată clădirea era în- 
conjurată de galerii cu arcade: 
pentru. înlesnirea „comunicaţiei. 
Acesta fu tipul hanurilor, ade-' 

_vărate fortărețe ale comerciului, 
care adesea serviră chiar pen- 
tru asigurarea averilor. şi vieţei 
orășenilor. 

Tunusli spune că în Bucu- 
reşti, la începutul acestui secol, 
crai următoarele mănăstiri cu 
hanuri: 

Mitropolia, Sf. Gheorghe, Col-   
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ţea, Radu- Vodă, Mihaii- Vodă, 

"Sf. Ion, Sărindarul, Stavropo- 
leos, Pogonianis, Zlătari, Arhi- 
mandritul, Bis. Tutulor-Sfinţilor, | 

“Sf. Spiridon- Vechii, Sf. Spiri- 
- don-Noi, Colțea, Șerban-Vodă, 
Domnița Bălașa, Hagiica, Sf. Tă- 

„ase, Foişorul şi Biserica Curţii, 
Din toate acestea azi n'a ră- 

mas nimic. În schimb avem o- 
teluzi mari și elegante,. cari pot 
concura în toate privințele cu o- 
telurile cele mai mari din Occi- 
dent. In Bucureşti sunt azi 27 
oteluri, afară de 90 mici ha: 
nuri,. tot un fel de oteluri şi 
neavind nici o asemănare cu ve: 
chile hanuri. 

Afară de oteluri, mai sunt 
în București 133 de restauran- 
te; 109 cafenele și cofetării;, 32 

” berării și 1817 cîrciume. 

istoria Bucureştilor. — Bucureș- 
ti, odinioară capitala “Ţărei-Ro- 
minești, astăzi capitala Regatu- 
lui Romîniei, 

Numele acestui oraș vine de 
la un Bucur, care a avut, în 
"vremuri bătrine, proprietăți pe 
malurile” de aci ale Dimboviţei 
și pe colinele din apropiere. 

Că acest Bacur ar fi fost un du- 
ce al Daciei Australe cu numele 
de Hilarius, care pe slavonește ' 

cum scria A. 
Treb. Laurian în «Coup d'oeil! 

se zice Bucur, 

sur lhistoire “des Roumains» 
(1846); că numele de București 
vine de la verbul «mă bucur», 
cum afirmă Kogălniceanu în a 
sa «Histoire de la Dacie; că 
acest Bucur sai Radu era un 
fii al unui Laiotă-Vodă, cum 
pretindea D. Pelimon în nuvela 
sa Bucur; că un neam de oa- 
meni anume Buf4y/: sai Bukurz 
a fundat Bucureşti, cum credea 
Fuelek von' Wittinghausen, — 
toate acestea noi nu le știm is- 
toriceşte, și nici un document 
autentic nu ne vorbește despre 

“ dinsele.   
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Străinii ai scris și pronunţat 
numele orașului București în 
mii și în mii de feluri, Bune- 

„oară, din anul 1500 și pănă în: 
vremurile noastre, ci ati scris: 
Bokoresch, Bocorest, Boceres- 

"tya, Bukuresch, Bocoresti, Bu- 

kureszti, Bukaresztach, Buko- 

ryschia, Bogrest, Bochioresti, 

Buijuresti, Bucresi, Bogrest, Bu- 
__ koreszcie, etc, etc, 

Cînd cu săpăturile de la Ar- 
cuda, S'aii găsit multe topoare 
de silex și alte obiecte. ale o- 
milui din epoca preistorică. 
Lîngă saă în București a fost 
deci o staţiune preistoiică (To- 
cilescu), 

In epoca ante-romană, malu- 

rile Dimboviţei şi colinele vecine 
aii fost locuite. Urne cinerare, 

oseminte omenești calcinate, 
resturi de arme și costume, 
săbii, obiecte de argint, arată 
că locurile pe cari s'au ridicat 
mai tirziii. București ai fost lo- 
cuite. 

Cărămizile romane, găsite la 
Pantelimon și provenind din cas- 
telele cari apăraii faimosul Tro- 
ian, adică «vallum» ce începea 
de la Giurgiu, pe atunci Sexan- 
ta Prista şi mergea pe la Bucu- 
rești la N. spre Carpaţi, prin 

" Prahova (unde şi azi i se mai 
văd urmele), ne vorbesc de Bu. 
cureşti din epoca romană ca 
punct cel puțin de trecătoare 
și, deci, locuit (Tocilescu). . 

Troianul, adică acest «valluma 
din epoca romană, a rămas în 

ființă pănă la finele secolului al 
„XVII-lea chiar prin București. 
In Ocolnica locurilor Mitropo- 
liei, coprinsă în hrisovul lui 
Radu-Vodă-Leon din -4 Iunie 
1668 (Arhive: «Condica Mitro- 
poliei> No. 2), e vorba de «ca- 
pul Troianului, lingă heleșteul 
lui Șerban- Vodă (Grammont- 

» Suter) pe la stilpul de piatră 
"al Armeanului».
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De la 274 și pănă la venirea 
Slavilor, prin invaziunile con- 
tinue ale Goţilor, Hunilor, Ge- 
pizilor și Avarilor, s'a șters 
pănă şi amintirea ușoarelor așe- 

zăminte romane. 

Intre secolii V şi VIII, locul 
Bucureștilor face parte din Sla- 
vonia dunăreană, care sc în- 

tindea de la Brăila prin Buzăti 
pănă la Tirgoviște, și de la 

Tirgoviştea prin Bucureşti la 

Olteniţa sai Călărași pe Du- 

năre iarăşi pănă la Brăila. A- 

“tunci se botezară rîurile şi lo- 

calităţile, buneoară Dimboviţa 
(foaie de stejar), Ialomiţa (stear- 
pă), Prahova, Ilfov, Cricov (Has- 

deu). | 

Dimboviţa, foaie de stejar, 
arată poate întinderea nemăr- 

ginită a pădurilor cari se aflaii 

în Ilfov și în deosebi împreju- 
rul Bucureștilor, 

Intr'adevăr, încă din epoca 
romană, de pe timpurile lui 
Marii, propretorul Curione, a- 

- juns la fruntariele Daciei, 'se 

“ sperie de întunecimea codrilor 
(Hasdeu). po 

Și de atunci pănă în secolul 
“nostru, pănă la 1821, pădurile 

- ai persistat împrejurul . Bucu- 
reştilor. «De eșiai din biserica 

“Oltenilor spre E. dai în. pă- 
dure», — zicea un memorialist 

-“al lui Tudor Vladimirescu. . 
Printre cele ş70 de păduri 

mari ale 'Țărei-Rominești, Fo- 
tino citează pe ale Ilfovului 
printre cele mai mari. In se: 
colul al XVIII-lea, Sulzer po- 
menește de: pădurea de la Sf. 
Elefterie, 'Sestini de pădurea 

- Cotrocenilor pe care o numeşte 
«un' vasto .bosco» ; del Chiaro 
nu' uită pădurile dintre Bucu- 

- reşti şi Tirgovişte. In marele 
- hrisov al Cotrocenilor, Șerbân- 
Vodă Cantacuzino 'ne vorbeşte 
de marea pădure” a: Grozăveş- 

“tilor, dia care o parte a fost 
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curățită de dinsul ca să facă 

loc de sat. ! 

La 1640, Baksici, un misio- 

nar catolic, zice în. povestirea 

călătoriei sale: «poți merge o 

zi fără să eși din pădure» prin 
prejurul Bucureștilor. Paul din 

Aleppo, în călătoriile Patriar- 

cului Macarius, vorbește de a- 

semenea de pădurile cele dese 
ale Bucureştilor. Intre Bucu- 

reşti și Dunăre, zice un alt că- 

lător, sunt locuri păduroase 'și 

nepracticabile stecta et învia 

loca inter Danubium et Boche- 

restium». — N. Iorga). Dacă nu 

documentele, cel puţin tradi- 

țiunea vorbește la 1354 de pă- 

durile cele mărețe ale Bucureş- 
tilor. 

Să nu uităm cele ce ni se 

spun prin tradițiune orală de 

cei bătrini în privința marilor 

păduri Vlăsia, Riioasa, Cocio- 

cul, Lupeşti, Broşteni. 

Sat, cătun, trecătoare pe dru- 

mul cel vechii al Romanilor de 

la Giurgii în sus spre Carpaţi, 

București,. după invaziunea ul- 

timă și grozavă a Tătarilor de 

la 1243—1245, trebue să fi în- 
ceput a se constitui. - 

Radu-Negru, cel de la 1245, 

al !ui Fotino, fondează Bucu- 

rești, cum a fundat Pitești, Ar- 
geșul, Tirgoviște. Unde sunt 

.” documentele? 

" Ceia „ce e sigur prin însăși 

"firea lucrurilor e faptul 'urimă- 

tor: Giurgiul, colonie genoveză, 

“cu un comerciii de o însemnă- 

“tăte neîntrecută în istoria pri- 
milor Basarabi 'ai Munteniei, 

prin relaţiunile sale cu cetatea 

foarte comerciantă a Brașovu- 

lui, Giurgiul pe unde ave oare 

“să își ducă mărfurile; dacă nu 

- pe lingă vechiul vallum al Ro- 

“manilor, pe lingă urmele -ve- 

chielor Castella, pe unde locu- 

rile de drumuri nu erai tocmai 

“sinvia et tecta?»,   
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Fiinţa Bucureștilor din. suta 
a două-spre-zecea şi a trei-spre- 
zecea este legată de avintul 
comercial al Giurgiului, — după 
cum mai tirziii soarta “cetății 
dunărene a Genovezilor va fi 

"legată de soarta Bucureştilor. 
Cronicile muntene,.. scriitorii 

străini, citați de d. Hasdeu în 
«Istoria Critică», Gebhardi, Fil- 
tisch, Luccari, afirmă că Negru- 
Vodă a fundat București. Care 

Negru-Vodă?: Cel de la 1185? 
„cel de la 1340? cel de la 1370! 
Negru-Vodă a făcut la Bucu- 
rești, zice Luccari, «și niște 
ușoare  fortificațiuni de cără- 
midă». 

La anul 1362, ne spune d. 
Hasdeu, Vladislav-Vodă zideşte 
la București o biserică, aceia a 
Sărindarului, numită -şi a Co- 
conilor. Alţii susțin. că biserica 
Coconilor ar fi fost zidită mar 
înainte, la 1354, de doi fraţi 
mai mari (?) ai lui Mircea Basa- 
rab, pentru ca să aibă casă de 

„rugăciune și de adăpost, cînd 
veneaii la vinătoare priu aceste 

locuri acoperite cu păduri mă- 
reţe. Ceea-ce este sigur, se re- 
duce la aceea, că biserica S&ă- 
rindar nu poate fi o fundaţiune 
a lui Vladislav Basarab; cel pu- 
țin inscripţiunea, pe care se 
sprijină părerea contrarie, este 
plăsmuită. | | 

După Șincai, la.1370, Bucu- 
rești sunt: cetatea Dimboviţei. 
Dragomir, castelanul de. Dim- 
boviță, este bătut de Nicolae, 

Voevodul Ardealului, în apro- 

pierea Bucureştilor, şi apoi și 

el bate cumplit pe Nicolae, cînd 
acesta trece îndărăt munții în 

„ Ardeal. Rominii aveai pe atunci, 

în- dreapta Ialomiţei, spre Bu- 

“rești, multe 'cetățuici şi tărimi. 

“” Fotino, Kogălniceanu, Cesar 

Bolliac și atiţia alții ne spun 

că Mircea-cel-Bătrin, biruitorul 

lui Daiasid-]lderim,. a zidit Bu.
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curești de bucurie, pentru că 
gonise oștile dușmane în urma 

unei bătălii fericite pentru diîn- 
„sul. Și mai adaug scriitorii a- 

ceștia că Mircea a zidit Curtea- 

Vechiă; că a hotărit -ca iarna 

- Domnii să șeadă la București, 

iar vara la Tîrgovişte; că a 
făcut palate, biserici și întă- 

riri, etc. — Documente cari să 

învedereze și să sprijine aceste 

afirmaţiuni, nu există. 
Că București exista, nu în- 

cape nici urmă de îndoială. Că 

Mircea-cel-Bătrin i-a făcut capi- 

tala a doua a țării la 1383,— 
lucrul cere și poate va cere 

multă vreme încă să fie docu 
mentat. 

D. Tocilescu posedă un do- 

cument dat din cefăfuia Bucu- 

veștilor la anul 1401 de Mir- 
cea-cel-Bătrin pentru o danie 
făcută în țara Făgărașului. 

Secolul al XV-lea este pentru 

București începutul însemnătății 

sale. De la 1460, prima dată 

autentică din documente, Dom- 

nii locuesc în dese rînduri în 

București și dai dintr'inşii multe 

hrisoave, aflătoare la arhivele 

statului și la Academia Romină. 

Radu-cel-Frumos și-l alege 

capitală după cererea Turcilor, 

pentru ca Domnul Ţărei să fie 

- la doi pași de cetatea Giurgiu- 

lui, cea stăpinită atunci de Turci. 

La 1473 București sunt, în 
“ cronicarii munteni şi moldoveni 

şi în scriitorii străini, mai des 

: numiţi Cetatea Dimboovizei. Dlu- 

- goș zice Cetatea Dumbrovijel. 

" Cetatea are palat — Curtea-Ve- 
chiă —și întărituri. Palatul şi 

cetatea Bucureștilor sunt co- 

- prinse de Ștefan-cel-Mare al 

- Moldovei la 24 Noembre 1473 

după bătălia de la Cursul-Apei. 
“București eraii pe atunci, zice 

“Matthias Corvin, regele Unga- 
„iei către Papa de la Roma, 

-sarx quae în regno illo et arte   
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et natura munitior erat» (1476, 

Decembre 8). In colecţiunea 

Esarcu, tot Matthias Corvin 

numește București «castrum for- 

tissimum illius terrae». 

Insemnătatea orașului crește 

într'una. | 

La finea secolului al XV-lea și la 

începutul secolului al XVI- lea 

București sunt de o potrivă cu 

Tirgoviștea. S'aii tăiat pădurile, 

S'aii secat bălțile cele” niari și 
zidirile ai. început.să se înmul- 

țească, mai cu seamă în partea 

nord-estică a orașului, 

La 1506 găsim hrisoave date 

din minunatul scaun al Bucu- 

reştilor; la 1514 din vechiul 

oraș al Bucureștilor; la 1316 

din catedrala minunată cetate 

a Bucureștilor, 

Comerciul săi cu Brașovul 

de la 1500 incoace merge în 

fruntea, celor-l'alte relațiuni co- 

merciale ale orașelor şi orășele- 

lor romine cu bogata și harnica 
cetate a Coroanei, 

Tirgoviştea e lăsată la 'o parte 

în tot decursul sec. al XVI-lea. 

Turcii doresc cu patimă această 

părăsire a Tirgoviştei. Pentru 

că a ținut prea mult la dinsa, 

Petru Cercel pierde domnia. 

Luptele pentru tron, și în prima 

şi în a doua jumătate a secolu- 

lui al XVI-lea, sunt date pe lingă 

București. Dănești și Drăculeșşti, 

Craiovești și Slătineni, Buzoieni 

și Mehedinţeni, toți vlăstare ne- 

- numărate din puternicul trunchiii 

al Basarabilor, între ei, saii cu 

Ungurii, sai cu Turcii, se bat 

cînd la Văcăreşti din jos' de 

București, : cînd la Clejani, cînd 

la Popeşti din jos de Bucuttşti, 
cînd la Periș, la Mănești (Buf. 
tea), etc. Trei din două-zeci de 

bătălii ale lui Radu de la A- 

fumați sunt date la Bucureşti. 

Mircea-Vodă Ciobanul (1546- 

1554 şi 1558-1559) zideşte, sai, 

mult mai probabil, preface bi-   
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serica de sus a Curţei-Domneşti 

(azi Curtea-Vechiă) și măreşte 

palatul, — un: adevărat castel în 

conjurat cu.puternice ziduri și 

care se întindea pe locul coprins 

„azi între Calea Moșilor şi stra- 

dele Pinzarii, Covacii, Șelarii, 

Carol și capul Călei Șerban- 

Vodă, mergind însă atit de mult 

pănă în Dimboviţa, în cît unii 

călători din secolul al XVII-lea 

credeaii că o parte din clădi- 

rile domnești eraii puse pe rii. 

Curtea Domnească de atunci 

a coprins două biserici, biserica 

de sus (azi Curtea -Vechiă), bi- 

serica 'de jos (unde azi este 
Cruceâ de pe piața Sfintului 

Anton), palatul domnesc, unde 

poate atunci se găsiaii şi casele 

despre Doamna și în fine puș- 

căria, | 

„_ Curtea avea două porți: poarta 

de sus, care se afla la răscru- 

cile de astăzi ale stradei Carol 

cu Șelari și Calea Rahovei, și 

- care era poartă de cetate, în- 

tărită. cu “turnuri -și foișoare. 

Turnuri erai încă și la poarta 

de jos, care da în Calea Șerban- 
Vodă, și la zidurile din spatele - 

palatului domnesc, în spre stra- 

da Bărăţiei, care se numia «la 

Locul unde se fringe fierul» şi 

Puţul Turnului. Pe colina care 

se înălța între strada Patria, 

Calea Văcărești și Jicniţă erati 

Viile Domnești. 

Pe lingă cele două biserici 

domnești să mai cităm în secolul 

al XVI-lea, ca locașuri sânte în 

București, biserica zidită la 1552 

a Sf. Gheorghe.- Vechiă; mă- - 

năstirea Spătarului Stelea, în- 

'conjurată de viile “Stelei (din 

Stelea în strada Calomfirescu) 

și pe lingă care trecea drumul 

cel mare, care ducea la Siîrbi; 

bisericuţa de lemn a Bălăcenilor 

saii biserica de jurămînt (Sf. 

Dimitrie); biserica A rhimandritu- 
„lui, numită în secolulal XVI:lea
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mănăstirea Trinovului, pe. lingă 
„podul Cilibiului, iar acum sfinții 

Apostoli; biserica! Sf. Ioan-cel- 
Mare, zidită. de Andrei .Vistie. 
rul, socrul lui Preda Banul Bu- 
zescu, în timpul lui Mihnea-Vo- 
dă (Casa de Depuneri); biserica 

- Ghiormei Banul, zisă mai tirziă 
a Grecilor (în fața Băncei, pa- 
latul, Dacia) ; biserica Sărinda-: 
rului saii a Coconilor; biserica 
Sf. Nicolae a Voraicesei Cap- 
lea (Mihaii-Vodă); bisericuța lui 
Alexandru - Vodă, făcută pe o 
colină afară din București, la 
miază-zi pe lingă Dimboviţa, care, 

"cînd se revărsa, înconjura co- 
lina cu apele și era pod ca să 
mergi la biserică (Radu-Vodă); 
înfine, mănăstirea Sf. Sava (Sta- 
tua lui Mihaiă- Viteazul). 

Intre 1560 și 1593, Bucu: 
rești se bucură de oare-care li- 
nişte Și, deci, . cresc foarte re- 
pede. Judeţii — jud. Gherghina, 
buneoară, cu cei doui-spre- 

" zeci piîrgari, îngrijesc -de buna 
„stare a obștei şi a orașului, Mi- 
nunatul oraș, cum îl numese 

documentele “timpului, are un 
tîrg numit Tirgul-din- -năuatru, pe 
lingă Curtea-Domnească; are un 
tirg numit Tirgul-de- -sus, pe uli- 

ţa cea mare (cam Lipscani) şi 
un tirg numit Tirgul-de-afară. 
Cînd s'a înfiinţat Tirgul-Cucului 
(între Stradele Colțea, Sfinții, 
Pescăria-Vechiă şi Sf. Gheorghe- 
Noii), nu se ştie. Documen- 
tele însă spun că aci în Tirgul- 
Cucului era; Sărăria Domnească. 

Din Tirgul-Cucului, sosind din 
lacul Icoanci, venia o gîrliță 
care, trecînd prin ulița Boian- 
giilor, se vărsa în Dimboviţă 
la Bazaca. Numele nu i se cu- 

- noaște. O altă gîrliță, Bucu- 
" reștioara, trecea prin Pescăria- 
„-Vechiă și se vărsa în Dimbo- 

viţa tocmai-la .Jicniţă, urmînd 
o cale bine cunoscută astă -zj. 
O a treia gtrlița, Dimbovicioa. |. 

âG769- Marele Dicţionar Geograjie. Vot, 11, 

“. 
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ra, pomenită de documente, ve- 

- nia, cam-despre Gorgani și se 
vărsa în Dimboviţă cam pe la 

Palatul. de - Justiţia, lingă Live- 

dea-Domnească, trecînd prin ca. 
pul Podului Calicilor. 

- Am spus. că Curtea-Domneas- 
că era în secolul al XVI-lea în-' 

tărită şi aparată ca o cetățuie. 

Tot la această epocă vr'o cîți-va 

din marii boieri ai Țărei, din -|: 

trufaşii Dănești saii Drăculești, 

pe lingă cetățuiele de case ce 

aveaii pe la moșii, mai aveai 

şi în. București case mari și: în- 

tărite, curți bolovănite şi case 
de piatră, cum zic cronicarii. 

Istoria și documentele pomenesc 
__ de casa Vistierului Dan,. funda- 

torul mănăstire! Mărcuţa, casă 

“în care deşcinse Emirul trămis: 

să omoare pe Mihaiui-Viteazul şi 
care casă Mihaiii o bătu cu tu- 

nuri din patru părți, cînd omori 

pe Ermir şi pe Turci, După tra- 

dițiune, casa Vistierului Dan se 

afla spre viile mănăstirei Stelea, 

pe locul coprins azi între stra- 
dele Mina, Stelea, Călărași şi 

Domniței, loc mai tirziii iarăși 
„celebru în fastele istoriei bucu- 

reștene prin casele bogatului ne- 

guțător Băltăreţul. 

Cu domnia războinică şi vi- 

foroasă a lui Mihaii-Viteazul în- 

cepe pentru Bucureşti o epocă! 
de grea -cumpănă și de groz- 
nice nenorociri. 

După Calugăreni, Ungurii din 
armata lui Mihaii, care se retra- 

gea la munte ca să aștepte pe 

Sigismund, principele Transilva- 

niei, Ungurii se abat pe la Bucu- 

rești și” pradă cumplit, sub cu- 

"vînt că totaveaă să'l pradeze și 

să '] jăfuiească Turcii. Sinan Pa- 

” şa coprinde capitala, întărește bi- 

serica de pe colină a lui Alexan- 

dru-Vodă, întărește Curtea-Dom- 
nească, ridică. în diferite locuri 

- bastioane pentru cite 15 tunuri * 
și face şi un sanț de care val   
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voi să se folosească mai tirziii 

„ Radu-Vodă Șerban." Aceste for- 

tificațiuni, din cari semne și ur- 

me rămîn lingă mănăstirea Ra- 

dului-Vodă sub numele de Pa- 
lanca lui Sinan Pașa, pănă la fi- 

nea secol. al XVII-lea,— aceste 

fortificațiuni ale Bucureștilor fac 

atunci mare sgomot la popoa-: 

rele creștine :. Polonii ţin să știe 

în ce consistă aceste fortifica- 

țiuni ; Maximilian, arhiducele 

Austriei, vorbeşte despre ele E- 

lectorului de Brandenburg. Mul- 
tă vreme s'a vorbit la Bucu- 
rești de tunurile cele mari ale 

“Turcilor și de cămilele lui Si- 

nan-Pașa,: cari, cu zecimele cu- 
”.. treieraii. stradele Bucureştilor , 

pustii, goale, nenorocite, de vre-. 
me ce locuitorii de mult fugi- 

“seră, din oraș, Cînd se retrase, 

Sinan dărimă o parte din lu- 

crările lui strategice şi aprinse 

tot ce putea să arză. Piccolo- 

"mini voi se fortifice din noi Bu- 

cureşti. Părerea sa fu părăsită; 
evenimentele se urmaii cu o.ră- 

peziciune uimitoare, și bieta ca- 

tedrală cetate 'a Bucureștilor, 
cum zic bătrinii dascăli romîni 

de la şcoala romincască de la 

“Sf. Gheorghe-Vechiii, sai scău- -:..- 

_nala cetate a Bucureștilor, su- 
fere crunt toate grozăveniele .răz- 

_boiului. 

De la 1600 și pănă la 1632, 
Bucureşti încetează de a mai fi 
«minunata cetate» a București: 

lor. Intiiii Moldovenii lui Simeon- 

„Movilă și al doilea Polonii lui 

" Ioan Potocki de Potok sfirșesc 

cu jafurile şi cu focurile ceea 
ce nu' isprăviseră Ungurii lui 

Mihaiă și Turcii lut Sinan. De 

„ plecai Moldovenii și.Polonii ca - 

să se lupte întralte părți ale 

“Țării, fie în contra viteazului 
Udrea. Băleanul, fie în contra 

- Buzeştilor, Turcit de la Giurgii 

se răpezeai în Bucureşti. Şi iar 

"jaf, iar pirjol, iar ruine!
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Intr'un rind, Radu-Vodă Șer. 
„ban s'apucă se fortifice Bucu- 

rești din noii, dar nu stărui în 
hotărirea sa. Luptele nu-i: dai 
pas. Alte nenorociri şi. grozăvii 

"mai suferiră București la 1611, 
cu sălbaticii ostași ai lui. -Bătory 
Gâbor. Nu se mai cunoștea ni- 
mic. Mănăstirile, casele boieri- 
lor, podurile, tot dărimate, Cur- 
tea-Domnească era o ruină. Har- 
lay, un trămis francez, scriind 

"către unul din secretarii de stat 
ai. afacerilor străine din Paris, 
zice la 1619: «m'am oprit cinci 
zile la Curtea Domnului (Gavril- 
Vodă Movilă); «elle est bien 
miscrable». 

“Sub Radu Mihnea și fiul său 
Alexandru-Vodă Coconul, Bucu: 

„.rești încep să respire mai li- 
„„Niștit, Se repară, mărindu-se 
„foarte, fosta bisericuță a lui 
Alexandru-Vodă și devine mă- 
năstirea Sf. Troiţa a lui Radu- 
Vodă; se fac oare-cari repara- 
țiuni Curţei-Domnești. Orașul 

„Continuă a se întinde spre N. 
„Și spre E. Incep procesele de 
„ Proprietate; egumenii mănăsti- 
rilor Mihaiă-Vodă, Sărindari, bi- 

serica Sf. Gheorghe-Vechiii, bi- 
scrica Grecilor, mănăstirea lui 

| Pană Vistierul (Sf. Ecaterina) se 
ceartă: cu cei cari voiesc să 
clădească prăvălii, case, po- 
verni, pescării, tăbăcării pe în- 
tinsele locuri virane ce, ziceati 
egumenii, aparţineai acelor sfinte 
locașuri, 

Documentele vorbese într'a- 
ceste timpuri (1630—1636) de 
vechia matcă a. Dimboviţei ; — 
ceea ce arată că Dimboviţa a 
avut trei matce:: una dinainte 
de Mateiii-Basarab, alta de la 
Mateiii- Basarab și pănă la 1880 
și în fine a treia, după canali- 
zare, care este cea actuală. 

Sub Mateiii-Basarab, ambasa- 
„dorii creştini din Constantino- 

pole consideră: București ca' me- 
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tropolă a Țării-Rominești. Ma- 
teiă-Vodă de asemenea o nu- 
mește capitală. La 1640 Bacsici 
ne spune că București aii 12000 
de case, 100000 de locuitori și 
100 de biserici și mănăstiri; că 

"palatul Domnului are zidurile 
înconjurătoare, p'alocurea dări. 
mate și că, intre dărimături, sunt 
făcute - garduri de lemn. Peste 
opt ani însă, la 1648, Paul din 
Aleppo ne spune că Curtea-Dom- 
nească e frumoasă, elegantă şi 
încîntătoare, O teparase Mateiit- 
Basarab. 

Revolta Seimenilor și Doro- 
'banţilor cufundă. iarăși capitala 
cu jale și în .nenorocire. Casele 
boierilor sunt jăfuite, arse, dă- 
rimate. Neliniștea continuă sub 
Constantin:Vodă Șerban, care 
totuși zidește la 1654 mănăsti- 
rea cu hramul Sfinţilor Constan- 
tin și Elena și care va deveni 
Mitropolia "Țării sub Radu-Vo- 
dă Leon. Necazurile merg cres- 
cind sub Mihnea III, atunci cînd 
cele trei principate, Muntenia, 
Moldova și Transilvania, ascul- 
tind de îndemnurile înșelătoare 
ale Vienei și “Veneţiei, voiai, 

nici mai mult, nici mat puțin, 
să gonească pe Turci din Eu- 
ropa. Stradele Bucureștilor sunt 
înroșite de sîngele Turcilor, tă- 
iaţi la 1659 din ordinul lui Mih- 
nea III. : | | 

La 1660 vine ciuma, flagelul 
teribil care s'a năpustit de atitea 
ori asupra Bucureștilor și în se- 
colul al XVI-lea şi în secolele ur- 
mătoare. De altmintreli, condi: 
țiunile igienice ale orașului eraă 
mai mult de cît potrivite, pen- 
tru ca ciuma și alte boale mo- 

„lipsitoare să se. încuibe pentru 
multă vreme în București. Ta- 
bacii se afla atunci (1668) pe 
Dimboviţa din fața Zlătarilor în 
sus pe girlă, pănă în Sărindar. 

Fost-aii Zlătării bariera a o- 
„ Tașului în timpul lui Mateii-Ba- 
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sarab? Cestiunea rămîne de do- 
- cumentat. Ori-cum ar fi, Sărin- 

darul era însă afară din Bucu- 
reşti, pănă cind Mateiii-Basarab 
dede rudei sale Elena Radu-Vo- 
„dă Şerban, măritată după Con- 
stantin -Postelnicul Cantacuzino, 
locurile coprinse între Zlătari 
şi Sărindar, locuri pe cari Can- 
tacuzino şi soția sa le împărți- 
ră la unii din cei doi-spre-zece 
copii ce 'avură (6 băeţi și 6 
fete). : 

La 1676, ciuma fu teribilă. 
Domnul “Ţării, Duca-Vodă, în- 
grozit, părăsește Bucureşti ȘI 
s6 retrage la Cocorești Caplei, 
în casele de acolo ale lui Vlad- 

„Comisul Cocorescul, Fug isprav- 
nicii dintr'acest an ai scaunului 
Bucureştilor: Badea vel Vornic 
Balaceanu, Radu vel Logofăt 
Creţulescu, Hrizea vel Vistier 
și Constantin vel Agă Brinco- 
veanul; fug boierii, fug negu- 
țătorii, fuge <prostimea». Bucu- 
rești rămîn "pustii. 

In anul următor 1678, ciuma 
dispare; Duca se apucă se re- 

„pare. Curtea-Domnească, punînd 
„ ispravnic la: această lucrare pe 
Şerban Spătarul Cantacuzino, 

“mai tirzii Domn. 

In luptele și procesele “fai 
„ moase ale Ghiculeștilor şi Can- 

tacuzineștiilor, Bucureştenii lua- 
seră parte mare ţinînd cînd cu 
unii, cînd cu alții. La suirea pe 
tron a puternicului Șerban-Vo- 
dă Cantacuzino, Bucureştenii 
sunt atit de veseli, în cît cei 
ce nu aveai vin, beaii apă de 
bucurie, că le-a venit Domn bun 
și că s'a sfirșit cu certurile şi 
cu necazurile, Nu se sfirșise însă 
cu bătăile celor vinovaţi, boeri, 
căpitani, slujitori, tirgoveţi. Stăl- 
pii înfipți înăuntru și "n afară la 
Pușcăria Domnească şi de cari 
se legaii vinovaţii pentru bătaie 

“sunt şi în scrierile cronicarilor 
și în memoria bătrînilor Bucu-
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reșteni. Ciţi” nu fură “atunci 
dați prin tirg cu nasul tăiat? 

Șerban-Vodă este, pare-se, cel 

d'întiii care se îngrijește de re- 

" vărsările Dimboviţei și face la 

1685 primul iaz de pămînt care 

„se afla pe lingă moara existentă 

„ „de la 1629 și care era proprieta- 

tea Mitropolii (Morile Vlădichii?) 

Domnia, Mănăstirile Mihaiă- 

Vodă, Radu-Vodă, Sf. Sava, 

- Gorgani, preoţii de la bisericele 

Domneşti de sus și de jos, Mi- 

tropolia şi vr'o ciți-va boieri mari 

aveau, din sec. al XVI-lea dacă 

nu din sec. al XV-lea, numeroase 

mori pe malurile Dimboviţei, 

La finele sec. al XVII-lea încep 

multe mori să fie dărimate, pen- 

tru că pricinuiaii înecuri cum- 

plite, cînd venia Dimboviţa mare. 

Biserica Sf. Nicolae-din-Prund 

(1632) e clădită pe întinsul prund 
al Dimboviţei, care se întindea 

pe tot ce este astăzi loc al A- 

șezămintelor Brincoveneşti (gră- 

dina, biserica, asilul, şcoala, spi- 

talele). Tot acolo, mat la vale, 

pe Dimboviţă era Baia Mitropo- 

liei încă din secolul al XVI-lea, 

şi casele lui Preda Vornicul Brîn- 

coveanul (cam hala de peşte). 

De la Zlătari în sus spre Să- 

rindar, București cresc merei 

în timpul lui Şerban Cantacu- 

zino, pe clinul vestic de a stîn- 

ga Dimboviţei. Egumenul de la 

Sărindar va protesta mai tîrziă 

„în timpul Brincoveanului în con- 

tra încălcărilor ce se comit pe 

pămintul mănăstirei, pe lingă la- 

cul lui Dura Neguţătorul (Ciș- 

megiul). 

Ulița mare (cam Lipscani), exis- 

tentă încă din secolul al XVI-lea, 

eșia din Tirgul-de-sus spre bi- 

sericuţa de lemn a lui Colțea 

Clucerul, nu încă reclădită de 

Mihaiu Spătarul Cantacuzino ; u- 

liţa lăsa la dreapta biserica .lui 

„Antonie-Vodă şi a Dragomanu- 

lui Panait Nicusios, pe care Brîn-   
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coveanul avea so facă mare și 

frumoasă mănăstire cu hramul 

Sf. Gheorghe-Noii; de la bise- 

rica aceasta a lu: Antonie-Vo- 

dă, spre N., veniaii întiiă Tir- 

gul-Cucului: cu Sărăria Dom- 

nească, apoi la dreapta spre N. 

Pescăria, Vechiă pe lingă gîrlița 

Bucureştioara şi apoi Scaunele 

Vechi de carne cu întinse o- 

„ boare, și apoi mahalaua Săpu- 
narilor, existentă, probabil, tot 

din sec. al XVI-lea și făcută pe 

locurile boierilor Creţulești. 

Pe lingă această mahala tre- 

cea din vremuri bătrine drumul, 

numit în documentele. secolului 

al XVII-lea cel vechii al Tirgo- 

"viștei şi care, de este saii nu 

este tot una: cu drumul Brașo- 

vului, documentele nu spun. 

La Podul-Tirgului-de- Afară, 

bariera. era la Sfinţi, adică la bi- 
serica cu Sibilele. 

Podul-lui-Ștefan-Vodă, care va 

deveni tocmai sub Alexandru 

Ipsilante (1774—1784) Podul- 

Beilicului era foarte scurt, de 

vreme ce biserica Banului Du- 

mitrache (Sf. Spiridon-Noi al 

Ghiculeştilor) era și în secolul 

“al XVIII-lea afară din București. 

La stinga de podul lui Șerban- 

Vodă era drumul Giurgiului, 

după cum, în capul Podului Ca- 

licilor, pe lingă viile Mitropoliei 

și ale mănăstirei Mihaiti-Vodă 

era drumul Mehedinţilor. Spre 

$., pădurile și bălțile Broșteni- 

lor, ulița cea mare care ducea 

la Sirbi, mahalaua boierilor Po- 

peşti, mahalaua Oltenilor, și la 

vale, pe colină, Jigniţa-Dom- 

nească, în care Brincoveanul va 

avea la 1695 una sută de mii 

* de chile de griă. In fine, mai la 

vale, nenumăratele proprietăți 

ale prea bogatei mănăstiri Ra- 

du-Vodă, viile orășenești și ale 

mănăstirilor  Radu-Vodă și Sf.ta 

Ecaterina, adică mănăstirea lui 

Pană Vistierul,   
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Ciumă la-1689, Brincoveanul 

taie după 1690 podul Mogo- 
şoaici, prin locurile Cantacuzi- 

neștilor, și în deosebi printr'ale 

lui Șerban-Vodă Cantacuzino, 
din mahalaua popel lui Ivașco. 

Tot el zidește hanul Constantin- 

Vodă pe locurile lui Constantin 

Aga Bălăceanul (Palatul Poștei), 

han mare, dar care nu a între- 

cut faimosul și istoricul han, 

clădit de Șerban-Vodă Canta- 

cuzino în faţa bisericei Grecilor 
sai a Ghiormii Banul. Brinco- 

veanul repară foarte frumos 

Curtea Domnească și biserica 

despre Doamna tot la Curtea- 

Vechiă, mai zideşte tot aci o 

casă pentru musafiri și încă din 

"temelie două rinduri de case 

“brincovenești pe 'vechiele lo- 

curi ale Brincovenilor. , 

Peste Dimboviţa, în faţa Cur- 

ței Domnești, - Podul Calicilor 

începe să fie locuit de boeri, 

În sfinții Apostoli (mănăstirea 

Arhimandritului sai a Trino- 

vului) era de la începutul sc- 
colului, leagănul Cantacuzineș- 

tilor, la podul Cilibiului. Calicii 
bucureșteni fug la deal spre 

viile Mitropoliei și ale lui Mihaiu. - 

Vodă, dincolo de Puţul Cali- 

cilor și spre drumul Mehedin- 

ților. . 

In mahalaua de azi a Steja- 

rului, existentă în timpul Brân- 

coveanului (1694) începuse să 

se clădească pe la Șipotul Fîn- 

tînelor și 'n spre Fintina Bou- 

lui, pe unde erai păduri şi iar 

păduri. 

La 1700, în tirgul dinăuntru 

pe lingă zidurile Curţei Dom- 

nești, prin ulițele Boiangiilor, 

Mărgelarilor, Abagiilor, Bărbic- 

rilor, Lăcătușilor, Fierarilor, Căl- 

dărarilor, Şepcarilor, Șăidaca- 

rilor (Șelarilor), comerciul e cît 

se poate de animat. Lordul Pa- 
„get, ambasadorul Angliei, care 
veni în București la 1702 și fu
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primit cu mari onoruri de Brîn- 
coveanul, trebue să fi admirat 

activitatea “Bucureștenilor din 
Tirgul-din- -năuntru, 

La 1714, călătorul francez La 
„ Motraye constată mărimea, Cur- 

ței Domnești. București Brinco- 
"veanului sunt un oraș fericit, 
pentru că fuseseră mai mulți 
ani de-a rîndul “un oraș liniș- 
tit. 

Cu. Fanarioţii vin şi nenoro. |.- 
cirile Bucureştilor. 

La 1717, foamete teribilă ; 
în toate dimineţele se găsiaui 
oameni morți de foame pe stra- 

„dele Bucureştilor..La 1718 arde: 
Curtea Domnească, ard tirgul, 

"mănăstiri, case boiereşti, și apoi 
vine ciuma, 

Sub Nicolae Mavrocordat naş- 
te mahalaua Foișorului (1724), | 
după numele faimosului foișor 

“făcut de el lingă biserica zi- 
dită de Doamna Smaranda, so- 
ţia lui. La 1735, via și grădina 
Domnească continuă a exista 

- pe colina. dintre stradele Patria, 
Văcărești și Șerbân-Vodă, Ca- 
pul viei spre răsărit era pe la 
casele Camărașului Assan (stra- 
da Lazăr), lingă mahalaua Aga 

“Niţă, care dă în mahalaua Lu. 
cacilor, existentă încă din yre- 
mea -Brincoveanului (1692). 

Anul 1738 a rămas de po-: 
mină și, de groază în istoria 
Bucureștilor. La 31 Mai, un 
cutremur groaznic face să crape 
în multe locuri Curtea Dom- 
nească, dărimă case și biserici, 
sperie întreaga țară; spre Bu- 
zeii crapă pămîntul, înghite fe- 
mei, azvirlă nisip. S'a simțit 
cutremurul pănă în Ungaria şi 
în Serbia. La Noembre, Turcii: 
jefuesc oraşul și fac Mitropolia: 
mecet, de se închinaă Turcii 
într'insa, zice cronicarul, şi în 
fine pentru ca șirul să fie com- 
plect, iată și ciuma care seceră 
«33000 de oameni, i 233 pre-   

oți, i '3 arhierei», zice o notă 
a unui contimporan; 

De aci înainte și pănă la 1800 
București se preschimbă la -fie- 
care: cinci sai șease ant din 
cauza focurilor celor dese cari, 
fie iarna, fie vara, bîntuiaii în- 
tr'un' mod îngrozitor. Casele a- 
coperite cu șițe pe cari soarele 
le răscocea cumplit, alte case 

„ toate de lemn din temelie pănă 
în virf, samarele prăvăliilor din 
Tirgul-din-năuntru, din Tirgul. 
de- sus, din Tirgul Cucului. se 
aprindeaii și ardeai numai din- 
tr'o scinteie. La 1766, Noembre 
2, se aprind prăvăliile Herăscu- 
lui din Tirgul Cucului și arde, 
firește, tot tîrgul. Scarlat-Vodă 
Ghica vine să -vadă focul, ră- 
cește și moare la 2' Decembre 

în casele Brincoveanului, 
O altă notă caracteristică a 

acestor vremuri mai sunt și re- 

voltele  Bucureştenilor, foarte 
dese atunci cind Beii fanarioți 
saii Domnii Romini fanarioti- 
zați, ca bunioară, Ștefan-Vodă 
„Racoviţă, făceaii să ajungă cu- 
țitul la os în „carnea sai răb- 
darea orășenilor. La minut se 
repeziaii la clopotnițele. biseri- 
celor și îndată, ca într-un con- 
“cert detunător, clopotele înce- 
peaii să bălăngăne. Prăvăliile. 
se închideaii, se adunai bres- 
lele cu starosti lor și plecati, 

"oră la Mitropolie să ia pe sus 
pe Mitropolit, ori la vr'un mare 
boier pămîntean cu milă de obște 
și cu. toți, în buluc: mare, vor- 
bind, strigînd, protestind, ve- 
niăi la Curtea Domnească. Fa- 
nariotul, galben de spaimă, des- 
fiinţa birul sai scotea din be- 
ciurile Curţei, din puşcăriă, din 
turnul de pe Poarta de sus, sai 

_de sub spătăriă pe boierul Sail 
pe neguţătorul închis pe ne- 
drept. 

La 1764, Ştefan-Vodă Raco- 
viță închide de odată pe Du- 
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dești, Cantacuzinești, Pană Fi- 
lipescu, Pantazi Cimpineanu, Gri- 
gore Băleanu, Ion Bălăceanu Şi. 
alții. Orășenii ţineau la acești. 
boieri pămînteni: la minut, deci, - 
clopotele, strigăte, zarva ca de 
obiceiii, închid prăvăliile şi se 
reped la Curte, Racoviţă rezistă; 
se încinge luptă sdravănă între 
Arnăuţii și Turcii Domniei şi 
între locuitorii Capitalei. Ar- 
mata biruește; boierii rămîn în- 

„chiși încă pentru cîtă-va vreme. 
Suferințele Capitalei cresc și 

mai mult cu începerea războiu- 
lui turco-rus de la „1769-1774. 
Curtea-Vechiă crapă și se dă- 
rimă mereii. Primirea căpete- 
niilor militare rusești, exigin- 
țele Turcilor, nesăturata lăco- 
mie a oștirilor Caterinei II: sle- 
iesc cu desăvirșire puterea şi 
avuţiile nenorociților Bucureş- 

"ten, Pacea: faimoasă de la Cu. 
ciuc-Cainargi începe să se nie- 
gocieze întiii la Bucureşti, în 
Curtea Domnească cea vechiă, 
— Sa trătăluit muchelemeaua 

- pănă la veleatul 1773 luna Martie, . 
zice cronicarul, 

* Dapă pace, la 1 August 1774, 
Bucureştenii. aud în orașul lor, 
ci, cei d'intiii în țările romîne, 
vorbindu-se despre ideia inde- 
pendinței patriei, gonirea func- 

„ționarilor greci, plătirea numai 
a unui tribut cit cel din timpul 
lui Mahomet IV. Peste o sută 
și mai bine de ani, strănepoții! 
Bucureștenilor de la 1774 aveai 
să vadă realisindu-se complect 
independinţa „patriei romîne 
(Gion). 

La 1775, vechiul palat care 
servise de locuință Domnilor 
înainte de 1473, străvechia și - 
lege :dara Curte - Domnească e 
părăsită de Domnii fanarioți. 
„Alexandru Ipsilanti începe la 
Martie 1775 Curtea-Domnească 
ot Mihaii-Vodă, în viile bogatei 
mănăstiri Mihaii-Vodă, și o sfir-
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„şește la Noembrie 1776. In tim- 

pul clădirei noului palat, Dom- 

„nul şedea în casele lui Nicolae 

Brincoveanul. 

Tot atunci Ipsilanti face și 

chioșcul de la Herăstrău, după 

moda. turcească. Ceva mai tir- 
„ zii, Mitropolitul Filaret făcu 

chioșcul de la cismelele Filare- 

tului, chioșc minunat pe "care 

Mitropolitul ' Dosithie Filitis îl 

„ împodobi 'cu colonete de o rară 

„ frumuseţe, Tot în anul 1775 ese 
la modă poetica pădure 'de la 
Sf. Elefterie, plimbatea numită 

la Cișmeaua-Beizadelelor, în pă- 

* durea Cotrocenilor, iar în ma- 

halaua . Fintina-Boului, dincolo 

de viile boierilor Creţulești, spre 

Cuibul-cu-Barză, plimbarea nu- 

mită «la Cărciuma din pădure». 

Tot sub Alexandru Ipsilanti 

se fac și cele două chioșcuri 

de la mănăstirea Cotrocenilor, 

chioșcuri cari, împreună cu ca- 

sele Egumenului, alcătuiesc lo- 

cuința de vâră a Domnului fa- 

nariot: E 

* Se.fac biserici şi bisericuțe 

în tot decuşsul sec. al XVIII-lea. 

Data cind a început să se po- 

dească cu lemne diferitele ulițe 

mari şi cele patru poduri ale 

orașului, nu se cunoaște. Apa 

Dimboviţei e bună de băut, dar 

se mai aducea pe olane şi apele 

de la Creţuleşti, pentru fîntîni, 

ale căror locuri se cunoaște. 

București se întind merei din 

- cauza mulțimei enorme de Greci, 

Arnăuţi, Bulgari, Unguri, Nemţi, 

“cari vin de prin Turcia şi de 

prin alte locuri şi se aciolează 

aci. Comerciul creşte din ce în 

ce mai mult. Incă de la pacea 

de la Passarovitz (1718) se fă- 

cuseră oare-cari încercări ca 

Dunărea să devină. un mare 

. drum comercial. Mai tîrzii, cu 

"teamă şi cu mil de precauțiuni, 

neguțătorii romini şi greci ai 

Bucureștilor se pun în relațiuni 
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din ce în ce mai numeroase cu 

“Viena și cu Lipsca, părăsind 

ușor de tot,— ca să nu simță 

. “Turcii, — Constantinopolea de 

“unde înainte aduceaii totul. 
Brașovul însă continuă a fi 

“marele comisionar al Ţărei-Ro- 

miacști, și mai cu seamă al Bu- 

cureștilor; unde ulița Braşove- 

nilor era una din cele mai vii 

şi ma! active, dar drumul Bra- 

șovului, cunoscut încă din se- 

colul al XVI-lea arată vechimea 

relaţiunilor Bucureştilor cu în- 

dustrioasa cetate: a Coroanei, 

Brincoveanul numia în secolul 

al XVIl-lea pe neguţătorul bra- 

șovean Dumitru Nona: «priete- 

nul iubit al Domnici mele.» 

Trecerile dese ale călătorilor 

streini prin . București la Con: 

stantinopole, saii din capitala 

Sultanilor spre Viena şi Apus, 

spre Iași şi Petersburg aruncaii 

întruna! și fără cumpăt idei 

noui, lucruri noui, obiceiuri noui, 

Bucureştenii, cu admirabilul lor 

spirit de pricepere și asimilare, 

" prindea totul şi se folosiaii de 

toate. 

Să nu uităm limba franceză, 

incomparabilul instrument al ci- 

vilizațiunei occidentale şi: uni- 

versale. Grecii o aduseră puţin 

cu. secretarii lor francezi, iar 

Ruşii la 1769—1774 o aduseră 

mult și pentru tot-d'auna în ță- 

rile romine. Ei nu știaii gre: 

cește, Romînii nu știeaii rusește. 

Luară limba franceză ca să se 
înţeleagă, și: făcură aceasta spre 

cel mai mare bine al viitorului 

Rominiei, 

In timpul lui Mavrogheni- 

Vodă, Bucureşti ferb în viforul 

războaielor. S'ar. fi crezut că 

Beiul de la Bucureşti voia: să 

coprindă Constantinopole. De 

la Mihaiă-Viteazul și de la pri- 

mul Grigore-Vodă Ghica (1660- 

1664 și 1672 —1674), Bucureş- 

“tenii nu mai văzuseră deflind   
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cu steaguri, cu tunuri, cu puști, 

lănci și alte arme, atita mulțime: 

de ostași frumos îmbrăcaţi. Un 

dezertor german învăţă pe ostași 

“să facă muștră, și un călugăr 

francez, răspopit, învăță pe ar- 

tileriști să tragă cu tunul. Bu: 

" cureşti vedeait acum epoca apel: 

pisiților cu Mavrogheni. 

Peste trei-patru ani vine epoca 

sanchiuloţilor. Revoluţiunea fran- 

ceză resună adinc la București 

ptin Grecii şi Rominii cari se 

reîntorc de . la - Paris, beţi de 

declamaţiunile sonore ale revo- 

luţionarilor din Paris. Boierii şi 

negustori citesc pe întrecute 

gazeturile, cu toate popririle 

Beiului și cu toate: anatemele 

Mitropolitului în contra scrie- 

rilor revoluţionare și în contra 

operilor lui Musiu. de Volter, 

cum zicea. Ienăchiță Văcărescu. 

"Să nu uităm pe Nemţii cu 

coadă (perucă) cari vin în Bu- 

curești cu Prinţ Cobor (Coburg), 

"şi apoi pe Ruşii lui Suvarov. 

Bucureşti coprindeaii atunci 

«în desfătatele sale siînuri», zice 

un martor ocular, elimbele a 

“ multor neamuri». Uliţele resu- 
naă de cîntecele revoluționare 

ale Parisului şi de bătăile, tîr- . 

nuelile și ghionturile extraordi- 

nare dintre Nemţii lui Cobor 
şi Rușii lui Suvarov, 

Contrastele, mat mult de cit 

curioase, cari aii fost în toate 

timpurile una din notele carac- 

teristice ale vieţei orașului Bu- 

curești de cînd el există, con- 

trastele se văzură la finele: se- 

colului al XVIII-lea poate mai 

violente de cît ori şi cind. Eraii 

boieri cari discutaii cu. Emile 

Gaudin, consulul Republicei 

franceze din București, princi- 

piele coprinse în «les Droits de 

l'homme» ; ei trămiteaii lui Na- 

poleon Bonaparte o suplică stă- 
ruitoare ca să facă şi țara lor 

republică, cum făcuse republica
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batavă, republica ligurică și alte 
republici. Și mai erai boieri 
cari făceaă curte lui Alexandru 
Moruzi care se uita, șașii, silin- 
du-se şi ei să se uite tot șașiii 
ca Beiul fanariot, 
Curtea - Vechiă se dărimă cu 

totul. Curtea-Nouă de dealul Spi- 
rei arsese, căci Moruzi la 1 795 
ordonă se fiă reparată, iar Mi- 
hail Șuţu șezuse la 1791 la mă- 
năstirea Sf. Sava. La sfirşitul se- 
colului (1798), Hangerlii vinde 
la mezat în bucăţi tot locul Cur- 
ței-Domnești. 

Ast-fel dispare, cu: secolul tre- 
cut, faimosul palat, vechia Curte- 
Domnească a Bucureștilor care, 
cel puţin din timpul lui Ștefan- 
cel-Mare și Radu-cel-Frumos, fu- 
sese cunoscută de toți Rominii, 
cîntată în poesiele noastre po- 
pulare, descrisă de toți călă- 
torii, — martor elocinte în tăce- 
rea-l vorbitoare, martor de pia- 
tră și de cărămidă al tuturor 
evenimentelor mari din istoria 
nostră naţională, 

Cu anul 1800 începe istoria Bu- 
cureștilor contimporani. 
De la 1800 și pînă la 1822 

orașul trece printr'atita .încer- 
„căzi încăt nu odată, nu de două, 
nu de nouă, ci de nouă-zeci și 
nouă de ori, Bucureştenii cre- 
deaii că a sunat ceasul din ur- 
mă al orașului lor. 

-De cite ori, într'acești neno- 
“rociți două-zeci și doi de ani, 
nu S'aii văzut orașenii cu mic, 
cu mare, cu adevărat de la Vla: 
dică pină la opincă, părasind 
capitala și apucind drumul Cîm- 
pulungului sai al Ciîmpinei ca 
să treacă la Braşov, 

Ciţi din Bucureșteni nu ple- 
caii cu hotărirea de a nu se mat 

„întoarce, și căți nu căutară se 
'şi vîndă tot și se plece pentru 
tot-dauna, într'alte țări, în Italia, 
în Francia, și Germania. Relele 
îi înteţiaii și'i bîntuiaii cu atîta 
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grozăvie în cît altă speranţa nu 
mai aveaii de cit în fugă fără 
gînd de întoarcere. 

Ruşii cu cnutul; Turcii cu ia- 
taganele ; hoardele nediscipli - 

„ nate ale lui Pazvantoglu care de 
atitea ori deteră să viă şi din 
fericire nu veniră; Manafii lut 
Ibrahim - Paşa, Cîrjalii şi, după 
acestia, ţinîndu-se în şir, cutre- 
murile, focurile, ciuma şi holera 
chinuiră pe rînd orașul iubit al 
lui Radu-cel-Frumos. București 
aii suferit de la 1800 și pănă la 
1822, cît nu suferiseră nici o- 
dată de la 1460, de cînd avem 
primele documente date de Dom. 
nii Țărei dintr'înșii. 

Și cu toate acestea, îndată 
după aședarea lucrurilor şi du- 
pă venirea lui Grigore-Vodă Ghi- 
ca la Domniă, capitala Țării Ro- 
minești iea un sbor din ce în 
ce mai puternic și care pănă as- 
tă-zi nu s'a mai oprit. 
„Fie-care an, de 76 ani încoa- 

ce, a fost însemnat de veselul 
oraș cu cite o cruce albă, în 
semn de bucuriă. De la Gri- 

„gore- Vodă Ghica, de cînd în- 
cepe pavarea cu piatră de rii 
a unora din stradele Bucureșşti- 
lor, pănă atunci podite cu urși 
şi cu birne, și de cînd se pun 
primele felinare pe podul Mo- 
goşoaiei, și pănă azi, cînd avem 
strade pavate cu lemn și lumi- 
nate cu electricitate, București 
aii propășit într'una, 

Civilizațiunea Apusului a în- 
trat toată în București. Grigore- 
Vodă-Ghica, Regulamentul Or- 
ganic, Alexandru- Ghica, Bibe- 
scu-Vodă, Stirbeii-Vodă, Caimă- 
cămia, Cuza-Vodă, ai lucrat pe 

" întrecute se-i dea cît mai mult 
posibil o fisionomiă europeană. 

Chiar dinainte de 1821, ar- 
hitecţi italiani clădesc primele 
case mari ale Bucureștilor, Fo- 
curile parțiale sai generale (ca 
cel din Marte 1847) contribuiră     
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enorm de mult la aliniarea stra- 
delor ; cutremurile, foarte dese 
în prima jumătate a secolului 
nostru, avură de efect zidirea 
unor case mai igienice, Pănă și 
răul fu folosit spre bine. 

- Sfatul orășenesc, însărcinat 
după regulamentul organic, cu 
de aproape băgarea de seamă 
a intereselor oraşului, începu lu- 
crările cari continuă și astăzi, 

În diferitele aliniate ale aces- 
tui articol, s'a arătat ce sunt, 
ce produc, ce consumă Bucu- 

. rești la finitul secol. al XIX-lea. 
Ne mărginim a constata aci 

că, din toate capitalele Europei, 
exceptînd Berlinul, de la războ- 
iul franco-german încoace, nu 
este nici una care să fi întrecut 

„cu lucrările de estindere, de îm- 
populare, de împodobire, într'un 
timp atit de scurt, capitala Re- 
gatului Romîniei, 

După unirea și după mutarea 
tuturor înaltelor diregătorii și 
aşezăminte la București, avintul 
fu mare; după: războiul Inde- 

- pendenţei însă el deveni colo- 
sal. București din 1898 nu sunt 
de loc București din 1868 şi 
după spusa unui bătrin Bucu- 
reştean din Ceauș-Radu . «dacă 
S'ar scula tata din mormint şi 
ar vedea în locul maidanelor și 
pădurilor de la Ceauș-Radu, ca- 
sele cele mari și stradele: cele 
frumoase, el ar jura că ăsta nu 
mai sunt București lui de odi- 
nioară», 

Intr'adevăr, calculul s'a mai 
făcut. Un loc mare pe actuala 
Calea Victoriei, 'un loc mare 
de puteai osteni calul încurin- . 
du-l pe dinsul, se închiria la 
1798 de mănăstirile proprietare 
(Znagovul, Căldărușani și Țigă- 
neşti) pe cite 5—6 oca de lu-. 
mînări de ceară, pe care chi- 
riașul le aducea la hramul mă- 
năstirei. Azi, un metru pătrat 
de pe Podul Mogoșoaiei, adică
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de pe Calea Victoriei, produce 
într'anumite puncte proprieta- 

rului săi suma de lei una sută 
(Gion). 

Intr'astfel de proporție ati 

crescut și s'aii dezvoltat Bucu- 
reşti în timp de 76 de ani. 

Menirea lui e: tot înainte! 
Fiagele, cutremure, incendi!, boli. 

— Asupra Bucureştilor ai trecut 

de nenumărate ori biciăl cum- 

plit al flagelului și sabia nemi- 
loasă a vrăjmașului. “Tot soiul 

de răzmerițe, nenumărate cutre- 

mure, incendii dese, boli la fie- 

care decenii, foamete groaznică, 

ocupațiuni diferite, revoluţiuni 

sîngeroase, aii fost partea aces- 

tui mult încercat oraș. 

Vom înregistra aci în. ordi- 

nea cronologică cele mai mari 

nenorociri ce ai dat peste Bu- 

curești, începînd: cu secolul al 
XVIII-lea : 

Ia vara anului 1706, Bucu- 

rești fu bîntuit de ciumă și epi- 
demia seceră grozav printre o- 

rășeni. Engel spune că aceasta 

fu cauza pentru care Constantin 

Brincoveanu părăsi orașul mai 

de timpurii, instalindu-se la țară. 

In 1718 şi 1719,sub Nicolae 

Mavrocordat, București — ca și 
„toată țara — fu bintuită de foa- 

mete şi ciumă; o mare parte 

din populație fu secerată.. Fo- 

tino zice că în toate diminețile 

- se 'găseaii pe ulițe oameni morţi 
de foame. 

La 1719, sub Const. Mavro- 

cordat, focul arse mai tot orașul, 

„Tot în anul 1719, în luna Fe- 
„“bruarie, s'a aprins mănăstirea 

“Cotroceni și a ars tot învelișul 

caselor și al chiliilor. 

Tot atunci, spune Cronica lui 

Radu Popescu, «Dacia», dintr'o 

casă mică şi proastă ce s'a a- 

„ prins, a fostatita foc în cit mer- 

gind asupra Curţei Domnești, a 

ars toate casele, scăpînd numai 

cele boltite, și trecînd focul și 
  

peste curte a mers pănă la mar- 

gine, arzind tîrgul, mănăstirele 

"și casele boerești. 

In 1738, în a IIL-a domniea 
lui Constantin Mavrocordat, ciu- 

ma seceră din noii București; 

<ai murit atunci (în ţară) de 

ciumă oameni 30000, i preoți 

223, i 3 arhierei», 

In 1764, avem de înregistrat 

revolta boerilor în contra lui 

Ștefan-Vodă Racoviţă. Orăşenii 
"-se ridică, trag clupotele și cer 
împuținarea dărilor. Domnitorul 

îi împrăștie cu armata. 

In 1769, sub Grigore Ghica 

III Voevod, intră volintirii ruși 

sub comanda lui Nazarie. Po- 
porul se uneşte cu ei și încep 
a măcelări pe Turci; chiar Dom- 

„nul e prins și trimes la Peters. 
burg. 

La :1770, Ruşii întră din noii 

în capitală. Turcii sunt. bătuţi la 
Văcărești de principele Repnin. 

“In 2 Noembrie 1793, în tim- 

pil nopței, a fost un mare cu- 
tremur. de pămînt, care ruină 

cea mai mare parte din clădi- 
rile vechi. 

“De asemenea ciuma! şi foa- 

metea făcură multe victime în 
acest au. 

“La 15 Mai 1801, sub Ni 
hail Suţu, de frica Cirjaliilor lui 

Pazvantoglu, mai toată popu- 
laţia. capitalei fugi; 70000 lo- 

-cuitori. luară calea Brașovului, 
In. 1802 Octombrie 14, sub 

Constantin Ipsilante, „un cutre- 
mur înspăimintător aduse prin |. 
zguduirile sale ruina capitalei. 

Curtea Domnească suferi și Dom- 

nitorul, trebui să fie găzduit la: 
Turnul 

Colţei asemenea suferi mult pe! 

„urmele acestui cutremur ; partea 

mănăstirea Văcărești. '- 

superioară a fost stricată cu de- 

„săvirşire. Inălţimea acestui turn, |. 

„.a fost de 48 metri, iar pătratul 

de la bază avea 38 metri, | 

La 28. August 1804, Bucu-   

rești devin prada focului şi ard 

în mare parte. Reproducem aci 

nota interesantă a unui contim- 

"-poran asupra acestui trist eve. 

niment: «Duminecă la $ cea- 

suri ziua, tîrgul, buricul Bucu- 

reștilor, arzînd toate prăvăliile, 

i hanul Sf. Gheorghe, i. hanul 

Șerban-Vodă pănă în zidul ha- 

nului Colţii, și la vale hanul lui 

Mihaiui-Vodă, Sărăria vechiă cu 

tîrgul Cucului, și la vale pănă 

în casele lui Castrişie, Fiind fo- 

cul pănă la opt ceasuri din 

» noapte, dind însă puţinică ploae 

s'a și potolit. Poate vor fi fost 

la 2000 prăvălii cu case mari 

și- mici și bolte, șcl. Domnind 

Constantin Alexandru Ipsilante 
» Vodă». Așa dar cutremurul de 

la 1802 și focul de la 1804, 

schimbară foarte mult vechia fi- 

zionomiă a orașului. 

I.a anul 1806 un foc 'năpraz: 

nic a consumat -5—600 case și 

" prăvălii din București. In urma 

focului, Const. Vodă “Ipsilante 

a dat mare ajutor bănesc oră- 

șenilor, înlesnindu-i la facerea 

caselor celor arse și dind po- 

runcă să se facă casele la rînd, 

ca ulițele să iasă drepte. 

„La 1812, în noaptea insta- 
lărei pe tron a Domnitorului 

Caragea (12 Decembrie), alt in- 
cendiu în București. A ars pă- 
nă în temelie palatul domnesc 

„din Dealul Spirei. Curtea a fost 
nevoită a se muta în casa Ba- 
nului Ghica, în fața Sărindaru. . 
lui, care începea de-a casa." 

- Slătineanu - pănă în casa lui: 

Tache Ghica (fost . Hotel- Hu- 
gues,..azi hotel Paris: din Calea -. 
Victoriei); iar în dos se întindea 
pănă în strada Academiei, unde 

e biserica Sf. Nicolae. 

In ziua de 13 Decembrie 1812, 

se ivește ciuma în București, a- 
dusă din Constantinopole de că- 

tre oamenii curții lui Caragea. 
„Ciuma din vremea. lui; Caragea
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a rămas vestită; nici odată a- 

cest flagel n'a făcut atitea vic- 

time ca atunci. Mureaii cite 300. 
de oameni pe zi în Bucureşti. 

Contagiunea era primejdioasă 

și violenţa flagelului atît de pu- 

ternică, că un om lovit de 

ciumă era privit ca mort și pă- 

răsit: Se instalase cite-un lazaret 

provizorii la Cioplea şi la Du- 

dești. 

Boierii și neguțătorii cu dare 

de mînă fugiră din București, 

orașul se pustiise și se auzea 

numat vaetele și gemetele celor 

bolnavi și în agonie. 

* Abia dupăun an, boala a înce- 

put a se domoli şi lumea a se 
-readuna în oraș. 

Revoluţia lui Tudor din 1821, 

băgă spaima între locuitorii o- 
rașului, - 

Aricescu ne spune. că atunci 

boierii mari și mici și toţi lo- 

cuitorii orașului, îngroziţi de ve- 

_nirea lui Tudor și Ipsilante, fu- 
giră din oraş spre a seascunde 

- unii pe. la mănăstirile din ju- 

rul Bucureștilor, alții pe la moșii, 

alții pe la orașele de sub munți, 

alții se refugiară în Austria. 

Prăvălile negustorilor și casele 

boerilor eraii închise, piinea şi 

carnea lipseai, bani nu se mai 

găseaii, capitala părea pustie, pe 

strade se vedeaii numai vaga- 
"bonzi. - 

„La 1831 București sunt biîn- 

- tuiți de holeră; aii murit 2169 

de oameni în București, şi anu- 

me din: 

Vopseaua galbenă, 580; verde, 

522; roșie, 161; albastră, 418; 

neagră, 488. 

. In: 1837, București, în urma 

unor ploi torențiale și neîntre- 

rupte, sunt inundați. - 

In 1838 sa întimplat un-vio- 

lent ' cutremur, cutremur care 

S'a întins peste toată. țara. 

- Modă-Ghica a adus; imediat 

:după nenorocire, pe un învățat   
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geolog, prof. Schiiller din Saxo- 

nia care a studiat structura 

geologică a ţărei cit și cauzele 

probabile ale cutremurului. 

In 1847 avem de notat cel 

mai mare incendii, de care a 

fost bîntuit Bucureștiul. 

In noaptea de Paşte, 23 Mar- 

tie, a izbucnit un groaznic foc, 

arzînd părțile cele mai popu- 

late ale orașului. Focul a con- 

-tinuat și a doua zi. 

Era într'o flacără: Vergu, 

Lucaci, Udricani şi Delea. Au 

ars 13 mahalale şi următoarele 

biserici: Sf. Dumitru, biserica 

Domnească din Curtea-Veche, 

Sf. Anton, Bărăţia, Sf. Gheorghe 

- Vechii, Sf. Gheorghe-Noi, Sf. 

“Mina din mahalaua Stelea, Ver- 

gu, Udricani, Lucaci, Ceauș- 

Radu și Sf. Ștefan. 

Spaima și sărăcia fu mare 

printre locuitori. Veni la faţa 

locului Domnitorul Bibescu și 

mîngăiă pe cei atit de grei în- 
cercați. : 

In acea zi se convocă un 

mare sfat la Curte, la care luară 

parte, sub preșidenţia Domnito- 

rului Bibescu, Mitropolitul și cu 

sfatul' extraordinar. 

In urma acestei consfătuiri, 

Vodă Bibescu porunci a se da 

din casele obștești următoarele 

sume: 
Mitropolia și Episcopiile, a 

patra. parte din venitul lor pe 
un an, ceea ce făcea aproxi- 

mativ suma de 500000 lei ; Casa 

Centrală, suma ce va rămîne 

disponibilă după întîmpinarea 

cheltuelilor hotărite pentru ca- 

sele făcătoare de bine, aproxi- 

mativ 200000 lei; Mănăsti- 

tirile închinate, îndoită zeciu- 

ială din venitul lor pe un an, 

700000 lei; Casa visteriei din 
“$ rezervei, 300000 lei; leafa pe 

o lună .a tutulor amploiaţilor 

civili și militari de la 300 leă 

în sus, 300000 lei; din rezerva   
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caselor magistraturilor tuturor 

orașelor Principatului, 200000! 

lei. In total 2200000 lei. Aceste 

sume fură împărțite la cei atinși 

de nenorocire, pentru aşi re- 

clădi casele. 

„Domnitorul Bibescu a dat din- 

casa sa particulară o sumă de 

200000 lei, în afară de 30000." 

fr. dați mai tirziii. Sultanul Ab- 

dul-Medjid a trimes daruri în 

bani, de asemenea și Impăratul 

Rusiei. Darurile lor'se urcară 

la suma de 100000 li. 
In același timp Vodă-Bibescu 

făcu apel la populaţiunea ţărei 

spre.a veni în ajutorul incendia- 

ților, numind o comisiune, pen- 

tru a primi subscripțiile, com- 

pusă: pentru partea boerească 

din Logofeţii Emanoil Băleanu, 

Ioan Filipescu și Clucerul G. 

Marcovici; iar pentru partea ne- 

guţătorească de Clucerul Opran, 

„Hilel Manoach, Pitarul M. Cali- 
faru, Cerlenti, Xanto și loan 

Ghermani. 

Tot în acest scop s'a numit 
o comisie de catagrafie care să 
adune «științele cele mai temei- 

nice și nepărtinitoare» de toți 

aceia cari ai fost bîntuiți de 
grozavul foc. 

In același timp, Domnitorul 

Bibescu aflind că unii neguță- 
tori de 'materialuri -de clădiri 

vor a specula cu nenoroţirea 

obştiei, a dat ordin ca nimeni 

să nu ridice prețurile materia- . 

lelor, căci alt-fel îi va pedepsi 

aspru «căci nici o pravilă “nu 
iartă asta», 

De asemenea. lucrătorii n'aă 

fost îngăduiţi a urca prețurile de 

muncă. 

Incet-încet toate cuartierele 

S'aii rezidit și reparat, afară de 

bisericile Sf. Mina, din mahalaua | 

Stelea şi Sf. Anton, din piață. 

In 1854 a fost de asemenca 

o epidemie de holeră. 

In 1866 și 1873, București ai
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mai fost iarăși bintuiţi de a- 
ceastă boală. | 

La 1892, Octombrie în 2, a 

fost un cutremur, care a durat 

30 secunde. 

imprejurimile Bucureştilor. — 
Satele. — In imediata împreju- 

“rime a Bucureştilor se numără: 

“La N. Băneasa, sat, în apro- 

pierea : căruia se află un hipo- 

drom al societăței Jockey-Club, 

In Aprilie și Septembrie, mai 

"cu seamă în zilele de Duminică, 

„se fac aci alergări de cai cu 

premii. E foarte vizitat în zilele 

„- de curse, cînd se pune la dis- 

poziţia vizitatorilor trenuri spe- 
ciale. Primăria este pe cale a 

cumpăra pădurea de la Bănea- 

„sa pentru a o transforma î in parc 

municipal public. 

"De Băneasa ţin și. satele: He- 

răstrăul, Plumbuita, Floreasca şi 

"Teiul, locuri unde vin Bucureş- 

tenii, mai cu seamă în zilele de 

serbători, să petreacă. Aceste sa- 

"te sunt situate pe lingă heleștac, 

din cari se pescuesc raci și pești. 

In Sulzer găsim următoarea 

| "descriere a Herăstrăului, așa cum 

a fost în vechime : 

«La Herăstrăi (care poartă 

această numire după un herăs- 
trăă mecanic ce era așezat acolo), 

Domnitorul Alexandru Ipsilante 
a ordonat a se construi aproa- 

pe de lac (heleştei) o casă de 

- petrecere de lemn în gustul 

turcesc care servă 'cu atit mai 

bine 'de plimbare” obicinuită no- 

" bilimei Bucureştilor, cu cit de- 

.„părtarea ei este de abia .o oră 

de suburbiile acestei reședințe 

" princiare, Heleşteul de lingă a- 

„ceastă casă de plăcere e întins, 

"foarte limpede şi are în: mijloc 

-- 0. mică insulă împrejurul căreia 

Doamna, însoţită de damele cur- 

- ţel, obicinuește a se preumbla 

” într'o' şaică sai lunitre mare, Şi 

„în resiinctul melodiilor turcești, 

care plac cu deosebire şi mișcă 

56762, Jiarela Dislionar Geografle, Vul, 17 

sa 

  
„etc, 
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“inima Grecilor și mal ales a 

sexului frumos al acestei 

“ţiuni». 

na- 

Ceva mai la. N. de Băneasa 
se află situat satul .Grefoaicele, 

fosta proprietate a d-lui avocat 

Aristid Pascal. Moșia Grefoaicele 

a fost împărţită de proprietarul 

ei în loturi mici, pe cari le-a 

„vîndut cu ușurință de plată la 

diferiți locuitori din București, 

căutînd cu modul acesta a fonda 

un orășel noi de lucrători, Bu- 

- cureşti-Noi, în genul celor. din 
jurul Vienei și al Parisului. Aii în- 

ceput deja a se clădi case, vile 

"- cu grădini spaţioase. Pentru ca 

"“ lucrările să meargă mai repede 

-S'a constituit o societate finan- 

ciară cooperativă, care a și în- 

ceput operaţiunile ei. 

La NE. e Colentina, unde 

e şi spitalul cu'același nume; 
Mărcuţa, unde e ospiciul de ne- 

„buni şi Pantelimonul, unde e un 

ospiciii de infirmă. 

La S.-E., vine Văcărești, unde 

se află închisoarea cu același 
nume (Vezi $ Criminalitatea). 

La S. Măgurele, proprietatea 

familiei Oteteleșanu, o locali- 

tate ceva mai depărtată de Ca- 

pitală, care odinioară era foar- 

te vizitată pentru parcul ei i- 

mens și bine îngrijit, în mijlo- 

cul căruia se află un lac, pe care 

se puteai face preumblări cu 

barca. Astă-zi fiind donată Aca- 

demiei Romîne, aceasta a însta- 

lat acolo un institut de fete, 

întreținut din fondul donatorilor. 

“La V. vin localitățile Ciure- 
lul, Cringași, Țigiinia, Chiajna, 

Mănăstiri. — In jurul Bucu- 

"seştilor se află mai multe mă- | 

năstiri, şi anume: 

Mănăstirea Cernica la Iist 

| „este depărtătă de o oră de Bu- 

;„. două.   curești. Ea se află aşezată pe 
insule din. lacul Colen- 

tina. Mănăstirea Cernica a fost 

“- năstirea de   
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fundată de marele Vornic Cer- 

nica Știrbei și s'a populat în 

scurt timp; astă-zi este :una 

din 'cele mai mari .chinovii de 

“ călugări ale ţărei rominești : și 

locul de înmormintare pentru. 

creștinii mai evlavioşi din ca- 

pitală. Intre bisericile sf. Gheor- 
ghe şi sf. Nicolae se află: un 

heleștei. 

Depărtare de o oră de la a- 

ceastă mănăstire și două de 

București se află la NI. mă- 

năstirea Pasărea, chinovie de că-, 

lugărițe. Mănăstirea Pasărea se 

află situată pe lacul Pasărei. Ea 

a fost zidită la anul 1813 de 

“Timotei, Arhimandritul Cerni- 

căi. Monabhele de aci se îndeletni- 

. cesc pe lingă cele bisericești şi 

cu lucrul mîinelor, făcînd mo- 

hairuri şi diferite pînzeturi. 

Mănăstirea Țigănești, se află 

situată la N. de Bucureşti și. la 
o distanță de trei ore. Mănăs- 

tirea Țigănești e una din cele 

mai mari chinovii din ţară. A- 

şezată pe o limbă de pămînt 

intrată în lacul Bălteni, are în 

față o pădure deasă. Pozi- 

țiune frumoasă. Ea a fost fun- 

dată la anul 1812 de starițul mă- 

năstirei Căldărușani, Dosoteiii și 

cu ajutorul d-lor Radu Golescu, 
G. Florescu și alții. Mai înain- 

te-vreme această mănăstire era 

locuită de monahi și avea o 

mică biserică de lemn de biîrne, 

care a dus-o la satul Amarul, de 

- lîngă Mizil, unde există şi azi. 
Acum mănăstirea este locuită 

de. maici, care pe lingă servi: 

ciul bisericesc se mai îndeletni- 

cesc și cu lucrul de mînă, .fă- 
„cînd covoare, pînzeturi, etc. 

Depărtare de patru ore de 

Capitală, la Nord, se află mă- 

“monahi Căldăru- 

şani, așezată pe o limbă de pă- 

mînt intrată în lacul Căldăru- 

„şani ce' se formează la: întilni- 

rea cu pădurea Vlăsiei. Ea era
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pănă în timpul lui” Mateiii-Ba- 

sarab un loc de schivnicie și 

de scăpare al Rominilor din 

satele învecinate; pe atunci a- 

“vea numai o mică bisericuţă și 

cîţi-va pustnici. 
La anul 1638, Mateiu Basa- 

rab, după un războiui ce a avut 

- cu Vasile Lupu, din care a eșit 

învingător, a fundat biserica și 

cetatea. Mănăstirea s'a populat 

şi a fost în mai multe rînduri 

un loc de adăpost pentru po: 

pulaţia Bucureştiului. Situaţia 

acestei mănăstiri este pitorească. 

In vechime era situată pe o in- 

“sulă formată de un lac, apoi în- 

conjurată de vestita pădure -a 

Vlăsiei, așa că mănăstirea de și 

e cîmpeană, cu toate acestea 

rivalizează cu cele de munte prin 

poziţiune. Aci a fost alt-dată un 

focar de literatură romînească. 

Grigorie Mitropolitul, înainte 

de alegere trăia în această mă- 

năstire ca simplu Diacon, ocu- 

pîndu-se cu traducerea, de cărți 

bisericești în limba naţională. 

Mănăstirea . Samurcășești se 

“află în comuna Ciorogîrla-Dir- 

vari în apropiere numai deo 

oră de Capitală. La spatele mă- 

năstirei trece riul Ciorogirla, 
Ea a fost fundată la anul 1808 

de către Vornicul Constantin 

Samurcaș şi soţia sa Zinca. 

Se află aci acum ca stariță 

monaha Sofia Eliade-Rădulescu, 

fiica lui Eliade-Rădulescu. 

Mănăstirile acestea sunt vizi-! 

tate mult de Bucureșteni, mai 

cu seamă în timpul verei. 
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Grigore Tocilescu, Zforia Bucureşti- 
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V. A. Urechiă, Jsforia Școalelor, 1S92. 
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Sub-locot, Zosim, Aecumoajterea mi- 

litară a drumului de la bariera Filaret 

la sutul Jilava, (î, d.), 

*4* Apele Ducureștilor şi Proectul 

Radu, 1598, 

4 *.Jtinerarul drumului de la Bu- 

curești la satul Popeşti-Sirbi (în biblio- 

teca Marelui Stat-Major). 

Guides-Album,  Rowzanie, 

Bucureşti (Gara-de-Nord), sza- 
fie de dr, d. f., jud. Ilfov, pl. 

Dimboviţa, com. București, de- 

parte de staţia Chitila de 9.5 

kil. Inălţimea d'asupra nivelului 

mării de 761,14. (Vezi cuvintul 

Bucureşti, $ Mijloace de comu- 

nicaţie). 

Bucureşti (Filaret), stazie de 
dr. d. f., jud. Ilfov. (Vezi Fi- 
laret). 

Bucureşti, saz, în partea de S. 

a comunei Sălăgeni, pl. Podo- 

leni, jud. Fălciii, aşezat pe ma- 

lul Prutului, pe o suprafață de 

245 hect; 60 arii. Are o popula- 

ţie de 71. fam. cu 247 suflete, 

_din. cari 58 contribuabili. 

Bucureşti, fost saz în jud. Ilfov, 
în secolul al XVI-lea. In. arhi- 

vele Mitropoliei de Bucureşti 

(Condica, relativă la jud. Ilfov) 
se găsește un act din 12 Mar- 

tie 1580, prin care Calotă, pos- 

telnicul și jupîneasa sa Caplea 

daii lui Dragomir Vornicul 'sa- 

tele Clejani, Vălcănești, Buc. 

eşti, Ciumeşti şi Salcia. 

Bucureşti, fost saz, jud. Teciicii, 
situat la vre-o 3 kil. spre S. de 
Nicorești, în partea de E. a 

Tecucelului. Nu se știe din ce 

cauză. s'a desființat, Parte din   
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locuitori sunt în Nicorești, iar 

parte în satele vecine. Astăzi 

este pămînt arabil, proprietatea 
d-lui Iancu Corban. 

Bucureşti, fost sat pe apa Ve- 
dei, în jud. Teleorman, despre 

care ne vorbește un hrisov din 

secolul al XVII-lea al Mitropo- 

liei de București (Condica No. 

5) ca fiind moșia vel-comisului 

Bunea Grădișteanu. 

Bucureşti, fost sat în jud. Vil 
cea, de care pomenește un hri- 

sov de la 1392 al mănăstirei 
Cozia. 

Bucureşti, numire vechie a că- 
Zunului Erculeşti, com. Vilcele, 

jud. R.-Sărat. 

Bucureşti, dea/, în jud. Mehe- 
dinți, plaiul Cerna, pe terito- 
riul com. zur. Balta; aci se po- 

vestește că a fost cîrciuma lui 

Șerban-Vodă, In acest loc s'aii 

găsit bani şi arme îngropate. 

Bucureşti, dea?, în com. rur. Bă-: 

sești, plaiul Cerna, jud. Mehe. 

dinţi. . 

Bucureşti-Mici, zirgușor, (v. Bu- 
huș, tîrg în comuna Buhuș, pl. 
Bistriţa,” jud. Neamţu). 

Bucuri, deal, în jud. Muscel, 

la Vest de comuna Conţești, 

plasa Argeșelul, care domină 

valea Argeșelului. Acest deal 

cade între riul Argeșel și com. 
Țițești, . 

Bucuroasa, ma/hata, în jud. Me. 

hedinţi, plasaBlahniţa, com. rur, 

Bucura. 

Bucurului (Dealul-), ea/, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-s., com. 

Cernăteşti, continuindu-se din 
dealul Triestenicului.   
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Buda, com. rur., pl. Bistriţa-d.-s,, 

jud. Bacăii, așezată în valea Bis- 

triței. Se mărginește la Est cu 

teritoriul com. Racova, de care 

se desparte prin riul Bistriţa; 

la N. cu riul Bistrița, care o 

desparte de com. Buhuș, jud, 

Neamţul ; la V. cu com. Blăgeşti; 
iar la $. cu Slobozia-Luncani, 

Comuna este udată de pîriul 

Prăjoaia, care se varsă în pîriul 

Girla-Moarei, de pe dreapta Bis- 

triței. Această comună s'a des- 

lipit din com. Blăgești. (In «Sta- 

tistica» din 1874 se găsește u- 

nită cu Blăgeşti). 

Totalul pămînturilor de cul: 
tură este 248.52 de hectare. 

Două sate o alcătuesc: satul 

Buda, situat pe malul drept al 

Bistriţei şi cătunul Șipotele, la 

apusul săi. 

Comuna are 309 case; osin- 

gură biserică, ruinată însă, așa 

că nu se oficiază -în ea, situată . 

în satul Buda, cu 1 preot și 2 

cîntăreți; 8 cîrciumi. 

Populaţiunea se compune din 

1330 suflete, aparţinind la 309 

familii romîne și 5 de Evrei. 

După naţionalitate se deosebesc 

în 1317 Romini şi 13 Evrei, toți 
de protecțiune romină. 

Se găsesc: 600 agricultori, 

91 meseriași, 2 comercianţi, 6 

cu profesiuni libere și 60 mun- 

citori, | 
Știu a citi și scrie numai 9: 

persoane; restul de 1321 'nu 

ştiii carte, 

Animale sunt: 19 cai, ş22 

vite cornute, 28 porci și 107 

oi, cari aparţin la 7 proprietari 
şi care âii produs în 1891 214 kgr. 

” lină amestecată. Sunt 16 stupi de 

albine, care dai anual 61968 

kgr. miere şi 20656 kgr. ceară. 

După budgetul pe 1891—92, 

veniturile comunei sunt de 4845 

- lei, 94 bani; iar cheltuielile de 

2768 lei, 60 bani. 

Teritoriul comunei are o în-
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"tindere de 464.75 hectare. Nu 
'se află pe dinsul nici o proprie- 

“tate mare. Păduri mari. nu sunt, 

“ci numai cringuri. | 
Reședința comunei se află la 

- o depărtare de 21 kil. de Ba- 
„căii, de 5 kil. de Girleni, reședin- 
“ţa plăşci, şi se găseşte pe calca 
vecinală-comunală Valea-lui-Ion- 

” Podul-Lespezi, dimpreună cu Blă- 
- geşti. Se află depărtată cu 7 kil. 
- de Blăgeşti și cu 11 il. de Slo- 

E boziă-Luncani.. 

Buda, com. rur., în jud. Doro- 

hoiii, pl. Herţa, la 6 kil. de 
- Herţa, 'reşedința plășilor Herţa 

şi Prutul-ds., și la 38 kil. de 

" Dorohoi, formată din satele: 

":Buda-Mare, Buda-Mică, Miho- 

- reni-Stavrat, Mogoșeşti, Pasatul 

şi Slobozia, cu reședința primă- 

- zici în satul Buda-Mare. Are o 
„ populaţie de 667 fam. cu 2655 

: suflete; Are 7 biserici, deservite 

de 1 preot, 5 cîntăreți și6 pala- 
mari; o școală, cu un învăţător 

"și so elevi; 978 hect. pămînt 

- sătesc; 2453. hect. cîmp a pro- 
prietăței, cu 12384 hect. 85 arii 

- pădure; 2 iazuri și 28 şi jum. 

- pogoane vie. 

Budgetul în 1889 —90 era la: 

“venituri de lei 4266, şi la chel- 

“ tueli de lei 4266. - 

Vite imari albe cornute sunt 

1559, oi 388, capre 1, cai 277, 

- porci 572; stupi 299. 

Buda, com. rur., în plaiul Rira- 

nicul, jud. R.„Sărat, pe. pîriul 

cu același nume. Și-a luat nu- 

mele de la pîriul Buda, 

Este așezată în partea vestică 

a judeţului, la 20 kil. spre N-V. 
de R.-Sărat, și în partea 'răsă- 

riteană a plaiului, la 7 kil. spre 

S-E. de com. Dumitrești, re- 

şedinţa plaiului. — Comunele în- 

vecinate sunt: Dedulești, la ş 

kil.; Dănulești, la 3 kil.; Pandoși, 

la 8 kil.; Valea-Sălcici, la 9 kil.   
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Se 'mărgineşte la Est cu com. 
Dănuleşti, de care se desparte 

prin rîul Rîmnicul-Sărat ; la Nord 

cu Dumitreşti, de care se des" 

parte prin dealul Gorunului; la 

S. cu Dedulești, de care e despăr- 

țită prin dealul Poiana-Păruluii. 
Este din regiunea dealurilor, 

brăzdată la Nord de dealurile 
Gorunului, Cătăuţul; la Vest de 
dealurile Dorul, Miţa, al-Ferului, 

Piscul-Taurului, Poiana-Părului ; 

la S$. de Dealul-Deduleştilor. 

"Rîurile cari o udă sunt: Rîm- 
nicul-Sărat la E. şi afluenții săi: 
Cătăuţul, Valea-Largă, unită cu 
Buda și Valca-Rea. 

Cătunele cari o compun sunt: 

Buda, reședință, Mucești, la Nord, 

Toropăleşti, la Est. 
Suprafaţa comunei este de 

3500 hectare, din cari 50 hect. 

vatra satelor, 1510 hcect. ale lo- 
cuitorilor, 1930 ale proprietăţei 

private. 

Populaţia este de 441 familii, 

cu 1777 suflete din cari: 862 

bărbaţi şi 915 femei; după sta- 

rea civilă: 882 căsătoriți, 775 

necăsătoriți, 70 văduvi; după in- 

strucțiune: 17 ştiii carte; toți 

sunt Romini. 
In comună este o biserică, cu 

hramul A dormirea-Maicei-Dom- 
nului, zidită în 1827 de Mihail | 
Despu și soția sa, cu preoţii Ion 
Stanciu, Mihail Neculai şi locui- 

tori; are 17 pogoane pămînt; 

1 preot, 1 cîntăreţși 1 paracliser. 

" Comuna are o şcoală de bă- 

eţi, fondată în 1828 de comună, 

cu 1 învățător și cu 4 elevi 

înscrişi. 
Calitatea pămîntului este me- 

diocră, terenul fiind pietros, 
muntos și puţin propriă agricul- 
turii. In ce privește cultura pă- 

mîntului, comuna are: 680 hect. 

arabile, 250 hect. îmaş, 960 hect. 

pădure, 244 hect. vii, 950. hect. 

fineţe şi 357 hect. neproductive. 

Locuitorii ai 19 pluguri, -1 

Buda, - com. rur.j 
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moară cu apă; 2132 capete de 
vite, din cari: 570 boi, '220 

vaci, 50 cai, 1000 oi, 40 capre şi 

252 rimători. Lemnăria și rotă-- 

ria sunt - micile industrii ale 

locuitorilor. Sunt în comună 

1 cojocar, 1 potcovar, 3 măce- 

lari, 1 boiangiii și 6 rotari, Co- 

merțul este activ și constă în 

import de coloniale, instrumente 

agricole şi în export de vin, 

vite, cercale și obiecte de do- 

gărie. Transportul se face prin 

gara Sihlea, la 18 kil. spre E. 

Sunt 7 comercianţi (1 străin), 

apoi 3 băcani și 6 circiumari. 

Căile :de comunicație sunt: 
1. calea județeană ce pleacă din 

- orașul Rimnicul-Sărat, trece prin 

Băbeni-Deduleşti și comună, și 

se duce la Dumitrești-Chiojdeni- 

Jitia; 2. spre Dănulești; 3. spre 

Valea-Sălciei. 

Contribuabili sunt 462. Ve- 

niturile sunt de 3326 lei 99 bani, 

iar cheltuelile de 2927 lei 79 

bani. 

pl. Stănișești, 

- jud. Tecuciii, compusă din că- 

tunele : Brătoaia, Buda, Dănăilă, 

Putinele, Salahorul și Fărcașul. E 

situată pe Valea-Zeletinului, la o 
distanţă de :84 kil. de Tecuciui 

şi la ş kil. de reședința plășei 

(tirgul Stănișești). | 

Are o populaţie de 1391 su- 

"flete, din cari. 372 capi de fam., 
303 contribuabili, locuind în 435 

case. Străini sunt 25, Evrei. 

Comuna are o suprafață de 

2340 hect. 9r arii, din care 

1305 pămînt arabil și 472 hect. 

- şi 72 arii pădure, — din care 
385 hect. și 72 arii sunt ocu- 

pate de pădurea statului, — 107 

hect. acoperite cu vii şi 100 

hect.' și 96 arii vatra satului. 

„Statul are 443 hect. pămînt 

arabil. 

Terenul acestei comune este, 

în 'mare pârte, acoperit cu dea-
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luză şi păduri; aceste din urmă 

ocupă culmea și coastele dea- 

lurilor. Partea despre E. Zelc- 

tinului este mai productivă, fiind 
compusă din pămînt argilos, 

cea de V. este neproductivă 

din cauza pămîntului clisos. — 
„ Valea-Zeletinuluieste productivă 

: în fineţe, o. | 

„ Ocupaţia de căpetenie a lo- 

cuitorilor este: agricultura, Creş- 

terea vitelor și cultura viei; 
parte dintr'i înșii se ocupă și cu 

- dogăria, rotăria, cizmăria, etc. 

In comună se află o moară 

de foc făcută în 1892. 

" Comerţul constă în exportul 

- produselor agricole şi al vinului 

în orașele Birlad, Băcăi și tir- 
'gul Podul-Turcului. 

Loc. ai: 322 boi, 318 vaci, 17 

tauri, 160 cat, 50 epe, 5 armă- 

'sari, 767 0, 100 capre, 200 

porci; 270 stupi. 

Comuna are 2 școli. Una se 

află în s. Buda, avind un local 

anume făcut pentru școală şi da- 

tînd' din anul 1869, Se fre- 
cuentă de 34 copii (32 băeţi și 2 

fete), din numărul de 115 (59 

-băeţi și 56 fete) în vîrstă de 

şcoală. A doua este în satul 

_Putinele, și datează din anul 

1892. Se frecuentă de 28 copii 

(25 băeți şi 3 fete), din numă- 

:“rul de 68 copii (53 băeţi şi 25 

fete) în virstă de şcoală 

Știi carte 186 bărbaţi și 24 
: femei. 

In această com. se află 2bi-! 

serică: una. făcută din lemn de 
stejar la 1800 și cea din cătu- 
nul Buda, zidită la 1810, Iulie 

„4. Sunt întreținute de poporeni 

- și sunt deservite de 1 preot şi 2 
cîntăreți. Cîrciumi sunt 9; în 
cătunul Buda este şi o băcănie. 

„Se crede că numele acestei 

“comune ar veni de la unul, 

Budeanul, primul locuitor care 
a venit din Buda-d.-j. (com. Cor- 

: bița), cam pe la 1750, și cu alți   

37 

locuitori s'a aşezat în Valea- 
Zeletinului, forniînd satul Buda, 

de unde și-a luat numele și co- 

muna. Locuitorii sunt în mare 

parte răzeși, iar restul clăcași. 

Se mărginește la N. cu com. 

Coloneşti, la S. cu com. Răchi- 

toasa, la E. cu com. Avrămeşti 

şi Lălești (jud. Tutova), care 

servesc și ca limită între jud. 

Tecuciă și Tutova, la V. cu 

com. Stănișești. Com, are for- 
ma unui trapez; laturea de E. 

este formată de dealul Tutova, 

cea de V. de Dealul-Dcbrotfo- 

rului ; cele-l'alte laturi sunt for- 

mate de linii convenţionale. 

In partea de V. a com., pe 

zarea Dobrotforului, se află o 

urmă de şanţ, cu o suprafață de 

512 m, p. Această localitate, 

care se numește Cetăţuia, era 

înconjurată de păduri priincioase 

pentru apărare. 

Buda, sas, pl. Bistriţa-d.-s., jud. 
Bacău, reședința comunei cu a- 

celași nume. Se află aşezată nu 

departe de malul drept al Bis- 

triței. Are 170 case; o biserică 
deservită de 1 preot şi 2 cîn- 

tăreți. Capi de familie sunt în 
număr de 169, sufi. 563, printre 

cari 7 Evrei. Cîrciumi sunt 4. 

Animale: 14 cai, 279 vite cor- 

nute, 23 oi și 14 porci. 

Buda, saţ, din com. Brăești, pl. 

Cirligătura, jud. Iași, situat pe 

o vale, în marginea pădurei, spre 

S.-V. de satul Brăești. Are 54 
fam. saii 321 loc. lingurari și 

ursari locuind în niște bordee. 

Numărul vitelor este de SI 

capete, din cari: 28 vite mari 

cornute, 5 cai, 34 oi și 14 ri- 
mători. 

Buda, saț, reședința com. rur, 

Buda-Prisiceni, pl. Sabarul, jud. 

Ilfov. Cade la V. de București, 

pe malul stîng al rîului Argeș.   
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Aci este un pod de vase, de 

la -care se percepe taxă. Iarna 

pe înghețuri comunicaţia este în- 

treruptă și locuitorii ocolesc, spre 

a trece, pe la Malul-Spart. Cor- 
purile legiuitoare, aii' votat de 
curînd construcția unui pod între 

Buda și Mihăilești, pe calea Bu- 

curești- Alexandria, alocînd pen: 

tru acest scop în budget 870000 
lei, Ă 

Satul se întinde pe o: supra- 
față de şto hect. și are o po- 

pulație de 830 locuitori Romini, 
cari se ocupă cu agricultura și 

creșterea vitelor. Intre Valea- 

Cornetului și Buda, locuitorii în 
special se ocupă cu cultura tu- 
tunului, cartofilor și usturoiului. 

Ei sunt mult aplicaţi spre co- 

merț. Mai nu e tirg în țară nc- 
cunoscut de ci. 

Din teritoriul satului, d-na 

Frederica Paleologu și di M. 
Xanto au 98 hect. şi locuitorii 

412 hect. Se cultivă tot terenul, 

Are o biserică, cu hramul 

Sfinţii Impărați, deservită de 2 

preoți și 2 cîntăreţi; precum și 

o școală mixtă frecuentată - o- 
bicinuit de 26 elevi şi 2 eleve, cu 

întreţinerea căreia statul chel- 

tueşte anual 1080 lei, iar com. 

830 lei. Localul s'a construit de 

județ în anul 1887 şi costă 

6473 lei. 

Comerciul. se face de 4 cîr- 

ciumari. | 

Numărul vitelor mari e de 

455 și al celor mici de 429. 

S'au stabilit în sat 2 străini. 

Pentru apărarea satului de 

inundaţii, locuitorii ai făcut în 

dreptu-i zăgazuri. 

Buda, sat, în plaiul Rîmnicul, jud. 
R.-Sărat, cătunul de reședință 

al com. Buda, așezat la mijloc. 

pe piriul Buda, de unde și-a 

luat numele, In vechime se nu- 

mea Buda-Vechiă. Are şoohect., 

şi o populaţie de 262 fam., cu
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1021 -suflete, din cari 281 con- 

tribuabili, 14 ştiii carte. In sat 

e o biserică și o școală, 

Buda, saț, în jud. Roman, plasa 
Fundul, com. Bozieni, lingă sa- 

tul Bozieni. Populaţia acestui, 
sat este de 21 capi de familii, 

109 loc,, din cari știii carte; 

locuesc în 22 case. : 

Buda, sa/, pe moșia și în com. 

Dolhasca, jud. Suceava. Așezat 
în riîpa și pe coastele dealurilor 

Strahotin la E. și Velniţa la V., 

numără 165 case, populate cu 

"215 capi de fam. saii 719 sufl. 
(360 bărbați și 359 femei). 

Contribuabili sunt 120. 

Vatra satului ocupă suprafaţa 

de 85 fălci. Improprietăriți la 

1864 și 1879 sunt 68 fruntași, 

94 mijlocași și 10 codași, stă- 
* pînind 448 fălci și 30 prăjini. 

Are o biserică clădită de să- 

teni din lemn, cu patronul Sf. 

Gheorghe, deservită de preoții 

din Dolhasca cu rîndul şi de 

un cîntăreț; o şcoală rurală 
mixtă, cu un învățător plătit de 
comună, înființată la 1882 şi 
frecuentată de 23 elevi. Copii, 
între 7—12 ani, din raza școalei 
sunt 46 băeți și 47 fete. 

Drumurile principale sunt la 
Lespezi (3 kil.) și la Dolhasca 
(5 kil.) 

Buda, sa, face parte din com. 
" Corbiţa, pl. Zeletinul, jud. Te.-. 

cuciii. Este situat pe un platoii 
înalt, la o distanță -de 3 kil. 
şi 650 m. de reședința co- 
munei. Are o populaţie de 129 

„capi de familii, 468. suflete, lo- 
-. cuind în 118 case. 

Toţi locuitorii din acest sat 
se ocupă numai cu rotăria și fa- 
bricarea multor obiecte de lemn. : 

Ei aii o biserică situată în 
partea de S. a satului. Nu-i se 

- cunoaște precis data zidirei. In 

„pruni, 
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1856 şi 1874, a fost reparată 

în parte, iar în anul 1894 sa 
reparat radical. 

Buda, sat, face parte din comuna 

. cu același nume, jud. Tecuciii. 

Are o populaţie de 534 suflete, 
din cari 106 contribuabili, lo- 

cuind în 146 case. 

„Are o suprafață de 951 hect. 

şi 47 arii pămînt răzășesc. Știu - 

care 89 locuitori: 30 bărbați, 4 

femei, 40 băeţi și 5 fete. — Aici 

se află școala com., care se fre- 

cuentă de 34 copii (32 băcţi 

şi 2 fete). 

Biserica ce se află în acest 

sat este făcută de locuitori în 

anul 1810. Ea are hramul Sf. 

Nicolae. 

Buda, sa, în jud. Tutova, plasa 

Simila, spre N. de oraș. Are 

238 loc., din cari 18 ştiii carte; 

73 case. -Formează com. Buda, 

cu cătunele: Pătrașcani, Pleșești 

„Și Găvanul. Toată comuna are 

824 hect., din cari 4 nelucră- 

toare și 4,25 hect. livezi cu 

Comerciii se face de 16 

persoane, din cari: 10 Romini, 

4 Evrei și 2 străini, în 16 sta-" 
bilimente comerciale, din cari 10 

cîrciumi. Areo şcoală primară 

de băeți și'1 de fete. In co- 
mună este o biserică. Contribu- 

__țiunile directe ale locuitorilor a- 

cestei comune ating suma de 
7057 lei. 

Buda, saţ, în jud. Tutova, plasa. 

Simila, com. Orgoești, spre E. 

- de.satul Orgoeşti. Are 145 lo- 

cuitori, din cari 9 știi carte; 

54 case. 

Buda, sa, jud. Vasluiii, spre S. de 

Rafaila, la o distanță de 6 kil. E 

situat în marginea piriului Stem- 

nicul, pe o supraf. de 519 hect. 

Are o populație de 124 fam. 

sai 623 suflete, Are o biserică, |   
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deservită de 1 preot și 2 cîn- 

tăreți. Numărul vitelor: 342 vite 

mari cornute, 426 oi, 15 capre, 

57 cai, 146 rimători și 202 stupi. 

Buda, căzuu, al com. Cislăul, jud. 

Buzăii, cu 500 loc. și 123 case. 

Are.două cătunașe, Birlești și 

Crăciunești, alipite de dînsul. Pe 

teritoriul acestui cătun sunt rui- 

nele cetăței Doamna Neaga. Pe 
aci, cînd plaiul Buzăi ţinea de 

jud. Săcueni, era drumul locui- 

torilor din acest plaiă la Bucov. 

Buda, căzu, com. Ocnele-Mari, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea. Aci lo- 

cuitorii se ocupă .mult cu olă- 
ria., Are o biserică vechiă, care a 

servit multă vreme de schit. 

Buda, stafie de drum-de-fier, ju- 

deţul Prahova, pl. Tirgșor,, co- 

muna Paulești, pe linia Ploești- 

Predeal, între stațiile Ploești și 

Băicoiul. Inălţimea d'asupra ni- 

velului mării e de 208.78 m. 

» Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 31921 lei, go b. 

Buda, dea?, jud. Băcăi, pl. Mun. 
telui, de pe teritoriul com. Po- 
durile. 

Buda, dea/, pl. Bistriţa-d.-s., jud. 
Bacăă, situat la V, comunei cu 

același nume. 

Buda, deal, judeţul Bacău, plasa 

Tazlăul-d..s., com. Bucșești, care 

aparține șirei de dealuri dintre 

“ Tazlăul-Mare și Trotușul, 

Buda, dea, în partea de. E. a 

com. Copălăul, pl. Coșula, jud. 
Botoşani, 

Buda, ea, în partea de S.a 

com. Drăcșani, pl. Miletinul, jud, 
Botoșani. 

Buda, deal, în partea de V.a
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Satului Stroiești, com. Zlătu- 

noaia, jud. Botoșani. Se prelun- 

gește în com. -Drăcșani. 

Buda, deal, lingă satul Buda, 

comuna Brăești, pl. Cirligătura, 
jud. Iași. 

Buda, gea/, com. ,Genuneni, pl. 
" Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Buda, ziriă, în jud.. Buzăi, com. 

Cislăul, format din izvoarele: 

Zidul şi Dogari, care după ce 

înconjoară ruinele cetăţei Doam- 

na-Neaga, se reunesc puțin mai 

jos. Primeşte apoi Izvorul-Rece, 

trece prin cătunul Buda, unde 

i se dă numele de Izvorul-Budei 

şi merge de se varsă în riul 
Cricovul, 

Buda, /oc isolat, com. Frincești, 

pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea. 

Buda, mahala, face parte din 

orașul Tecuciii, situată în par- 

tea stîngă a rîului Birlad, stră- 

bătută de strada Cuza-Vodă, şi 

avind la E. barierea Prutului. 

Buda, moșie a statului, în jud, 

Buzăă, com. Cislăul, pendinte 

de Episcopie. Are numai 30 

hect. arabile, care s'aii deslipit 

de pădurea Buda și s'ai alipit 

moșiei Runceni, din com. Jugu- 

reni; se arendează impreună 
cu Runceni. 

Buda, moşie a statului, în județul 

Roman, pl. Siretul-d.-s., com. 

Păncești, arendată împreună cu 

moşia Săcăleni cu 5000 lei anual. 

Buda, zădure, în partea de S.V. 

a com. Drăcşani, pl. Miletinul, 

jud. Botoşani. Se întinde pe Va- 

lea-Budei și are o suprafață de 
514 hectare. 

Buda, pădure, pe moșia Cuco-   
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reni, com. Cucoreni, pl. Tirgul, 
jud. Botoșani. Are o întindere de 

243 hect. E compusă mai mult 
din stejar, fag și carpen. Se 
exploatează sistematic. 

„a mintal e ripos. Se găsesc 
: porci, lupi, vulpi și epuri 

mulţi 

Buda, pădure a statului, în jud. 
Buzăii, com. Cislăul. Are 800 

„hect. Face parte din marele 
corp Cislăul cu trupurile. 

Buda, zădure, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul, com. Buda, ține 

“de circumscripția VII silvică, 
ocolul Băbeni. Are 1763 hect., 
din cari 1463 ale statului, Esen- 

țe: fag, jugastru, gorun, ulm și 

frasin, 

Buda, ziriiaş, jud. Bacău, plasa 
Tazlăul-d.-s., com. Bucșești. 

Buda, zirî:, izvorește de sub Dea- 
lul-Mare, din pădurea Brăeşti, 
com. Brăești, pl. Cirligătura, jud. 
Iaşi, de la poiana numită Iosup;. 

curge de la S. spre N. prin 

lunca și șesul cu acest nunie, 

pe lingă dealul 'Dodul. De aici 

ia numele de piriul Costești și, 

primind în dreapta pîriul Cris- 

tești și în stînga pîriul Gănești, 

merge de se varsă în pîriul Bah: 

lueţul, în dreptul satului Prigo- 
reni. 

Buda, zirii, jud. Tecuciii, izvo- 

rește din rîpa cu același nume. 

în com. Valea-Rea, și se varsă 

în partea stingă a rîului Ber- 

heciii, în raionul comunei. 

Buda, zîriiaș, jud. Tutova, pl. 
Simila; udă com. Puntişeni de 

unde și izvorește, curge de la 

N. spre S. şi se varsă în rîul 
Birlad de-a dreapta. 

Buda, ripă, numită și Sălcuţa, în   
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mijlocul pădurei Vladriicul, com. 
Valea-Rea, plasa Zeletinul, jud. 
Tecuciii. Prin mijlocul ei curge 

_pîriul cu același nume. 

Buda, fost schiţ, astă-zi biserică 
de mir, în cătunul cu același 
nume, com. Ocnele-Mari, plasa 
Ocolul, jud. Vilcea. Inscripţia 
de d'asupra ușei bisericei are 
următorul coprins : 

" «Intru cinstea și lauda Stei 
Treimi și de minuni făcător Ni- 
colae, s'a zidit din temelie a- 
ceastă sf, biserică de la izvorul 
Grecescului din hotarul Ocnei, 
cu toată cheltuiala şi osîrdia 
robului lui Dumnezeii, Popei lui 
(şters) Deodosie (şters) și Monah 
Brănescu din Olăneşti, fost-aii 
schit. In luna lui August 7259 

(1750. 

Buda, za/e, jud. Bacăii, pl. Mun- 
telui, care începe din dealul cu 
același nume şi desparte comu- 
nele Berzunţul și Podurile. 

Buda,.za/z, în partea de SV. 
a com. Drăcşani, pl. Miletinul, 

“jud. Botoșani, acoperită cu pă- 
dure, 

„Buda, za/e, între dealul Ciunca | 
"şi pădurea Cristești, com. Bră- 

ești, pl. Cîrligătura, jud. Iași, 
prin care trece piriul Cristești, 

“Buda (Valea-), piriz, jud. R.„Să. 
rat, plaiul Rîmnicul, com. Buda, 
izvorește din dealul Poiana-Pă- 
rului, udă cătunul de reședință 
şi se varsă în riul Rîmnicul, 

Buda-cu-Dealul, safe, în com. 
Zvorăştea, pl. Berhometele, jud. 

" Dorohoiii; formează un trup, a- 
vind o populație de 270 fam., 
1080 suflete. 

Biserica din satul Dealul, cu 

patronul Sf. Mihail și Gavril, 
deservită de 1 preot, 2 cîntă-
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reţi şi '1 pălămar, este mică de 

lemn și vechiă, făcută la 1772, 

de Alex. Tăutu, proprietarul 

moșiei, după spusa populară și 

însemnările ce sunt, căci inscrip- 

ţie n'are. 

Buda-lui-Xanto, trup de zzoșie 
- nelocuit, pendinte de com. Me- 

reni-d.-j., pl. Glavaciocul, jud. 

Vlașca. 

Buda-Mare, sas,- pe moșia * de 

„asemenea numire; în 'com. Bu- 

„da, pl: Herţa, . jud. - Dorohoii, 

: cu II4 familie, 529 sufl., și bună 

situaţie într'o vechiă curătură. 

Proprietatea moșiei este a e- 

„ rezilor defunctului N. Alcaz. 

Biserica, cu patronul Ador- 

mirea - Maicei - Domnului, cu 1 

preot, 2 cîntăreţi şi 1. pălămar, 
este de zid, făcută în anul 1704 

de Vasile Holban, fost proprie-' | 

tar al moșiei, după spusa popu- 

„lară și însemnările ce sunt, căci 

inscripţia ce: se vede este în- 

descifrabilă. Școala, cu un învă- 

"țător și 50 elevi, are un local 

bun, făcut la 1880 de comună, 

cu ajutorul dat de răposatul pro- 
prietar M. Holban. 

Calitatea pămîntului este par- 

te bunișoară și parte mai slabă, 

dar prin gunoire poate deveni 

“fertilă, fiind locuri de păduri. 

Sătenii împroprităriți aii “226 | 

hect. 29 arii pămînt, iar pro- 

:prietarul moşiei .are 500 hect. 

„86 arii cîmp și 710 hect. 37 

arii pădure bătrînă și tînără, cu 

mai multe. esențe de arbori se- 

culari, între cari domină fagul 

și stejarul. Iaz este unul, dar 
„mic. .Livadă și vie este în su- 
:prafață de 6 pogoane. 

„Piraiele ce trec pe moșie și 

„cari vin din Bucovina sunt: Pi- 

„_riul-Poenilor şi al Cociorvenilor, 

„ Se găsește piatră 'calcarică 

*gresă, și se exploatează numai 

„pentru trebuințele locale. 

 mitrie,! 
"1818. de fostul proprietar .Hol- 
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Drum principal este acel de 

la Mihăileni la Mamorniţă. 

Buda-Mare și Buda-Mică, zrz- 

puri de pădure ale statului, cari 

împreună cu trupul Groapa-Dan- 

ciului, situate în com, Sărăci- 

nești, plaiul Cozia, jud. Vilcea, 

ati o întindere de 350 hect, 

. Buda-Mică, sa, pe moşia de a- 

semenea numire, com. Buda, pl. 

Herţa, jud. Dorohoiă, cu 115 

familii şi 410 suflete, 

Proprietatea moșiei este. a fa- 

miliei Holban. Pămintul este pu- 

E ţin! fertil. 

Biserica, cu patronul se. Di- 

este de 'zid, făcută în 

ban. . 

Sătenii împroprietăriți aii 767 
hect. 67 arii pămint; iar pro- 

prietarul moșiei are 568 hect. 
58 arii cîmp și 55 hect, 85 arii 

pădure tînără, cu “esențe domi- 

“nante: fag şi. carpen. 

Drumuri principale sunt: a- 

cel de la Mihăileni prin Buda- 
Mare, ce duce prin Godineşti la 

,. Mamorniţă și acel din Hreaţca 

la Herţa. 

Hotarele cu: Buda-Mare, Go- 

| dineșii, Harbova şi Hreaţca. 

Buda Mică. (Vezi Buda - Mare, 

„jud, Vilcea). 

„Buda- Palanca, co. rur., “plasa 

Cimpul, jud. Prahova. | 

La formarea comunei, atit că- 

tunul Buda cît și Palanca aă fost 

situate în pădurea Buda; de a- 

colo locuitorii și-ai strămutat 

locuinţele unde se găsesc acum, 

din cauza inundaţiilor ce: su- 

. fereaii' din revărsarea. riurilor 

Leautul și Prahova,. ce le făceaii 

- multă pagubă. 

Este situată pe loc șes, între 

riurile Teleajenul și Prahova, și 

-pe ambele maluri ale girlei Leau-   
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tul, la 14 lil; depărtare de ca- 

pitala judeţului și. la 6. kil. de 

reședința plășei. | 

Comuna se compune din 2 

cătune: Buda și Palanca, cu o 

populațiune de 1096 locuitori: 

549 bărbaţi, 547 femei, în plus 

30 familii de Țigani. Sunt 271 
capi de familie, 250 contribua- 

bili, 271. case de .locuit şi 3 

bordeie. 

In comună sunt două bise- 

: rici: una în Buda, zidită la a- 

nul 1889 şi alta în Palanca, zi- 

- dită Ia 1824, ambele deservite 

de doi preoți. 

Pe lingă agricultură,: toţi lo- 

„cuitorii se ocupă cu rogojinăria. 

Produsul muncei il desfac în o- 

rașul Ploești. . 

Locuitorii, în număr de 139, 

S'aii împroprietărit la 1864, pe 

"moşia baronesei Richman, cînd 

li s'a dat 499 hect. Ei ai, a- 

fară de vitele trebuincioase mun- 

cei, 100 cai, 60 epe, 225 vaci, 

5 capre, 600 oi şi 250 porci. 

In' raionul comunei este o pi- 
vă, o moară, o fabrică de spirt 

și unu de făină, toate așezate 

pe riul Leautul. 

Școală s'a înfiinţat la 1889. 
A funcționat și mai înainte, dar 

a fost des întreruptă. -S'a fre- 

cuentat în anul. trecut de 27 

copii, toți băeți, din numărul 

de 154 copii, 88 bieţi, 66 fete, 

cu virsta de şcoală. Știii carte 

40 bărbaţi şi 3 femei. 
Comuna se întinde pe o su- 

"prafață” de':1416 hâct. pămînt, 
în care intră izlazul, pămîntul 

de muncă, păduri și partea ră- 
masă proprietăresei după deli- 

mitare. 

”. Cite-va femei cresc gindacii 

”. de mătase. Stupi cu albine sunt 

-68. Pămiîntul e mai mult priel.. 

„nic porumbului și griului. 

Comerciul se exercită: în :co- 

mună de 6 circiumari, 

-- Budgetul comunei “prezintă:
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„la venituri suma de. 3876 lei 
anual; cheltuelile prezintă a- 
ceeași sumă. 

Buda-Prisiceni, com. rur., plasa 
Sabarul, județul Ilfov, la V. de 

„ București, lingă rîul Argeș, la 
19 kil. departe de București. 

Se compune din satele: Bu- 
- da, Drugănești, Poșta, cu o po- 

pulație de 1232 locuitori, cari 
trăesc în 278 case și 1 bor- 
dei, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1735 hect. 

D-nii M. Xanto, N. Turnescu, 
biserica Sf. [lie şi Doamnele Fre- 
derica Paleologu și Natalia Fă- 

nuţă, ai 1053 hect., iar locuito- 

rii 682 hect. Proprietarii culti- 
vă 703 hect.; iar locuitorii cul- 

tivă tot terenul, fără rezerve de 

păşune. 
Comuna numără 226 contri- 

buabili. Are un budget de 4747 

Iei la venituri și 4957 Iei la chel- 

tueli. In anul 1885 eraii 207 

contribuabili. 

In comună sunt 2 biserici, la 

Buda și la Drugăneşti, 2 şcoale 

mixte; 1 pod stătător pe Argeş. 

Vite sunt: 723 vite mari: 131 

cai şi epe, '281 boi, 237 vaci 

și viței, 21 tauri, 53 bivoliţe; și 
842 vite mici: 85 capre, 103 
rimători și 654 oi. 

Dintre locuitori, 289 sunt plu- 
gară și 3: industriași, 

Arătura se face cu 130 plu- 
guri: 100 cu boi şi 30 cu cai, 

Locuitorii ai 182 care și că- 

ruţe: 137 cu boi și 45 cu cai. 

Comerciul se face de 7 cîr- 
ciumari, 

S'aui stabilit în comună 2 

străini. 

Buda-Rafaila, co. rur., în par- 
tea de N. a plășei Stemnicul, jud. 

Vasluiii, la distanță de 35 kil. 

- de orașul Vasluiii, de 12 kil. 

de Negreşti, reședința. plășei, a- 

56160 Marele Dictiouar Gecgrajic. lol, II], 

îi 
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şezată pe dealurile ce formează 

valea Stemnicul. Este alcătuită 

din satele Buda și Rafaila, pe o 

întindere de 4863 hect., din cari 

2960 hect. pădure a statului, și 

are o populațiune de 130 fami- 

lii saii 645 locuitori Romini, cari 

se ocupă cu agricultura și creș- 

terea viielor. Ei posedă 36 plu- 

guri şi 79 care cu boi, 8 căruțe 

cu cai și 350 stupi cu albine. 

Prin mijlocul comunei trece 
piriul Stemnicul. 

Are 3 biserici cu 2 preoți, 3 
cîntăreți și o şcoală, 

Budgetul comunei e de 2624 

lei 93 bani la venituri și 2567 
lci 94 bani la cheltueli; statul 

încasează 1734 lei de la 289 

contribuabili. Comerciul se face 

de 7 Romini și 2 străini, 

Vite sunt: 985 vite mari cor- 
nute, 1 bivol, 840 oi, 23 capre, 

87 cai și 229 rimători, 

Buda-Tăiată, zădure, pl. Dîm- 

boviţa, jud. Ilfov, care merge 

pănă în valea Pasărea, care o 

desparte de pădurea Cernica. 

Buda-Vechiă, pre vechiă a |. 

„căt, şi com. Buda, jud. R.-Sărat. 

Budacul, cel mai înalt pozzze 

din judeţul Suceava, aflător în 

com. Borca, avind 1864 metri 

altitudine de asupra nivelului 

mării. 

Budacul, zîrî:, afluent al pirîului 

Borca, jud. Suceava. 

Budancea, gea/. (Vezi Dealul- 
Mare, pl. Cîrligătura, jud. Iași). 

Budancea, zîrîz. (Vezi Lacul, 

piriă, com. Sirca, pl. Cirligă- 
tura, .jud. Iași). 

Budaşca, dea/, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Ocolul-d.-s.; ține de 
com, rur. Izvorul-Aneştilor,   
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Budăcelu!, afluent al pîrtului 
Rișca, com. Bogdănești, jude- 

țul Suceava (1300 m.). 

Budăile, zzzoare, pe moșia Bo- 

buleşti, com. Bobuleşti, pl. Ște- 

făneşti, jud. Botoșani, de unde 

izvorește piriul Saha. 

Budăile, zîrîz, afluent al Răcei, 

comm. Vascani, jud. Suceava; are 

de afluent din dreapta pe Onu- 
frei. 

Budăilor (Dealul-), 4/za/, în co- 
muna Preuteşti, jud. Suceava, 

acoperit de pădure de fag. 

Budăilor (Valea-), za/e, în par- 
tea de N. a satului Potingeni, 

com. Movileni, pl. Copoul, jud. 
Iași; loc numai de pășune, 

Budăilor (Valea-), ae, în co- 
muna Golăești, plasa Braniștea, 
jud. Iași, 

Budăioasa, deal, începe de.la 

hanul Budăioasa, din com, Cior- 

teşti, pl. Crasna, jud. Vasluiiă, 

şi se întinde spre E. pănă în 

pădurea Crasnei ; pe coasta nor- 

dică a acestui deal merge șo- 
seaua Vasluiii-Huși. 

Budăiul (Frînceşti), saz, în par- 
tea despre E. a com. Sirca, pl. 

Cîrligătura, jud. Iași, lingă iazul 

și pirtul Budăiul. (In privința po= 
pulaţiei, vezi Sirca, sat). 

Numărul vitelor este de 169 
capete, din cari: 100 vite mari 

"cornute, 14 cai și 55 rimători. 

Budăiul, sas, numit. şi Urlaţi, -pe 

moșia şi în com. Siliștea, plasa 
Șomuzul, jud. Suceava. Are 21 
case, populate cu 21 capi de 
familie, saii 68 suflete: 283 băr- 

baţi şi 40 femei. Sunt 17 con- 

tribuabili, | 
Vatra satului ocupă o supra-
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față de ş fălci și 40 prj. Locui- 

torii sunt toţi plugari. 

Improprietăriţi la 1864 sunt: 

2 fruntași, 3 mijlocași și 4 co- 

dași, stăpînind 14 fălci și 28 

prj. Biserica din Siliștea şi școala. 

din Știrbăț servesc şi acestui sat. 

Drumurile principale sunt: la 

Știrbăţ 3 kil., la Siliștea 1 kil. 

şi la Liteni 2 kil, 

Budăiul, Zeal, în com. Mănăsti- 

reni, pl. Jijia, jud. Botoşani. In- 

cepe de lingă riul Jijia, sub nu- 

mele de Dealul-Odăei, merge 

paralel cu Dealul-Viei, spre S. 

și se termină în Podișul-Furilor. 

Budâăiul, dea, pe moșia Lătăi, 

com. Lătăi, pl. Coșula, jud. Bo- 

toşani, 

Budăiul, Zea/, în partea de N.- 

E. a comunei Cucoreni, pl. Tir- 

gul, jud. Botoșani. 

Budăiuli, deaf, în com. Movileni, 

"pl. Copoul, jud. Iași, pe terito- 

riul satului Potingeni. 

Budăiul, î2z, în com. Lătăi, pl. 

Coșula, jud. Botoșani. 

Budăiul, zeszșor, lingă satul Bu- 

dăiul, com. Sirca, pl. Cirligătura, 

jud. Iași, format de piriul Bu-. 

dăiul, 

Budăiul, /oc zsofaz, pe moşia Că- 

tămărești, com. Cucoreni, plasa 

Tirgul, jud. Botoșani. 

Budăiul, iii, pl. Siretul-d.-j., 
jud. Bacăii, care curge pe teri- 
toriul com. Milești, 

Budăiul, zirză, curge pe moșia 

Cătămărești, com. Cucoreni, jud, 

Botoșani, și se varsă în Sicna. 

Budăiul, ziriz, jud. Dorohoi, 

numit și Conceasca, se formează   
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din mai multe izvoare, trece 

prin mijlocul satului Concești, 

com. Hudești-Mari, pl. Prutul- 

d.-s.; formează, în partea de V. 

a satului, iazul Budăiul, și se 

varsă în piriul Podriga. (V. Con- 

ceasca). 

Budăiul, zîriz, izvoreşte din sa- 

tul Budăiul, com. Sirca, pl. Cîr- 

ligătura, jud. Iaşi, formează un 

mic iaz în sat şi se varsă în 

stinga piriului Bahlueţul. 

Budâiul, zîrii, izvorește de sub 

dealul Budăiul, satul Potîngeni, 

com. Movileni, pl. Copoul, jud. 

Iași, curge de la V. spre E., se 

împreună cu Piriul- Hirtopului, 

ce izvorește tot din acest sat, 

unde, în vatra lui formează iazul 

Potingeni; eșind din iaz, trece 

prin Valea-Sărată, luînd numele 
de Piriul-Sărăturilor şi după ce 

primește pe dreapta piraiele: 
“Amara, ce izvorește din iazul 

Amara, și Sbanţul de pe moșia 

Larga, formează iazul din satul 

Movileni ; de acolo sub numele 

de Piriul-Bahna, unit mai la vale 

cu piriul Rediul, ce are de a- 

fluente pe Piriul- Grecului, se 

varsă în iazul din vatra satului 
Larga. (V. Larga, piîrii, com. 

Movileni, pl. Copoul). 

Budăiul, pic afluent al Șomuzului- 

Mic, com. Giurgești, jud. Su- 

ceava, 

Budăiul, pârîi, curge de.la N. 

spre S$., udă teritoriul comunei 

Lipova, pl. Racova, jud. Vaslui, 

și se varsă în piriul Lipova, 

Budăiul, va/e, plasa Siretul-d.-j., 

jud. Bacăii, situată .în partea E, 
a com. Milești, 

Budâăiul, za/e, în com. Mănăsti- 

reni, pl. Jijia, jud. Botoșani, între 

dealul Budăiul și Dealul-Vici,   
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Budâiul, va/z, în raionul com, 

Condrăcheşti, jud. Tecuciii. Mer- 

ge în direcţia N.-S. spre E. și 

se varsă în lartagan. 

Budăiul-Ciofilor, /oc de 2zvoare, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Ripele, jud, 

Bacăiă, lîngă satul Păltinata. 

Budăiul-de-la-Standoale, ofir- 

șza Piriului-Lutulai, în comuna 

Valea-Glodului, jud. Suceava. 

Budăiul-Domnesc, loc de îz- 

voare, pl. Fazlăul-d.-j., com. Ri-. 

pele, jud. Bacăi, pe lingă satul 
Borzești. 

Budăneşti, saz, plaiul Cerna, ju- 

dețul Mehedinţi; ține de com. 
rur. Băzeşti. | 

Budăneşti, Zea/, com. rur. Bă- 

zești, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinți, acoperit cu vii. 

Budeanul, Za, în partea de E. 

a com." Buznea, pl. Cirligătura, 

jud. Iași, numit ast-fel după nu- 

mele unei vii ce este pe dinsul și 

care se numește Viea-Budeanului. 

Are direcţia de la S. spre N, 

despărțind comuna de jud. Ro- 

man. Este cel mai înalt deal de 

pe aci. Pe coasta lui se află si. 

tuată o parte a satului Gănești. 

Budeanul, ziriz, mic afluent al 

Piriului-lui-Pulpă, în com. Dol- 

hasca, jud. Suceava. 

Budseasa, sa/, face parte din co- 

muna rur. Micești, plasa Riul- 
Doamnei, jud. Muscel. 

Budeasa, gîr/ă, trece prin com. 

Mărăcineni, pl. Riul-Doamnei, 

jud. Muscel. 

Budeasa-Mare, sa, jud. Argeş, 

pl. Pitești; face parte din com. 

rur, Dobrogostea-Negovani.
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Budeasa-Mare, sa;, jud. Argeş, 

pl. Pitești; face parte din com. 

rur. Budeșile. Are o școală pri- 

mară rurală, 

Budeasa-Mică, saz, jud. Argeș, 

pl. Pitești; face parte din com. 

rur. Budesile. 

Budeasa-Mică, gîr/ă, izvoreşte 

din jud. Argeș, formează limita 

de S. între comuna Ciumești și 

com. Mărăcineni, pl. Rîurile, jud. 

Muscel, și limita de V. între 

comuna Ciumeşti și jud. Argeș. 

După ce udă partea de V. și 

S. a comunei Ciumeșşti se varsă 

în riul Doamnei. 

Budeasca, pume, ce purta mai 

înainte satul Scorţeni, judeţul 
Bacăii. = 

Budei (Valea-), va/e însemnată 

în com. Tohani, jud. Buzăi; 

începe din Fintina-Stilpului și 

dă în Valea-Scheilor. | 

Budei (Valea-), vaze, com. Da- 
videști, plasa Argeșelul, judeţul 

Muscel, se varsă în riul Arge- 

şelul, pe teritoriul comunei Da- 

videşti, din care izvorește. 

Budele, mahala, com. rur. Nen- 

ciulești, pl. Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea, 

"Budele, piriz, străbate vestul co- 

munei Roşiile, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea. 

Budele, ziriz, izvorește din ho- |. 

tarul comunei Rominești, stră- 

bate comuna Săscioara, plasa 
Mijlocul, jud. Vilcea, primește 

de afluente apa Săscioara şi se 

varsă în Olteț, la sudul comunei, 

Budeni, cătuu, pendinte de com. 

Comana, plasa Cilniștei, judeţul 

Vlașca, situată pe coasta dreap-   
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tă a apei Cilniștea, proprietatea 

Vetrei-Mănăstirei-Comana. 

Acest cătun este situat pe 

loc mlăștinos, provenit din văr- 

săturile Cilniștei. 

Este mult vinat de apă cum: 

sitari, rațe, lișiţe, etc. 

In 1864 s'a împroprietărit aci 

120 locuitori foști clăcași, luînd 

o suprafață de 385 hect, Aci 

este o biserică de zid, făcută în 

1882, deservită de 1 preot și 
2 cîntăreţi; ţine de parohia Co- 

mana, de care este departe de 
3 il. 

La marginea de E. a satului, 

pe coastă, este o vilă, fostă a de- 

cedatului M. Kogălniceanu, care 

fusese  arendașul moşiei Va- 

tra-Mănăstirei-Comana; azi este 

proprietatea familiei decedatului 

Em. Grădișteanu. | 

Se scoate multă trestie din 

bălțile și zmiîrcurile Cilniştei, tres- 

tie care servă locuitorilor pen- 
tru acoperirea .caselor, 

Se cresc și gindaci de mă- 
tase. In 1885 a fost în vilă o 

crescătorie model pentru crește- 

rea gîndacilor de mătase în mod 
sistematic, 

„ În acest cătun sunt 3 hect. 

cu vii. 

Cătunul acesta este. aproape 

de staţia drumului de fier de 

la Comană de 3 Kil,, iar de halta 

de la Grădiștea de 5 kil. 
Trupul de moșie, pănă a nu 

fi fost încorporat cu Vatra-Mă. 

năstirei-Comana și pănă a nu 

fi dat pămînt foștilor clăcași a. 

vea suprafața de 954 hect. 

Sunt 3 cîrciumi. - 

Budesile, com. rur., pe rîul Ar- 
geș, jud. Argeș, pl. Pitești, la 

5 kil. de com. rur. Băscovul- 

Flești, reședința subprefecturei, 

şi la 15 kil. de Pitești, formată 

de satele: Budeasa-Mare, Bu- 

deasa-Mică, Rogojina şi Redi- 

oasa, avînd peste tot 210 case,   
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176 fam., cu 809 sufl., din care 

3 fam. Țigani. Comuna are o 
biserică zidită de familia Budeş- 

tenilor din Pitești, deservită de 

1 preot, 1 cîntăreț și 1 para- 

cliscr; o şcoală primară rurală; 

5  circiumi, Budgetul comu- 

nei pe anul financiar 1882—S53 

a fost de 1816 lei la venituri : 

și de 1774 lei, 62 bani la chel- 
tueli, 

După o publicaţie oficială 

(1887) această comună numără 

181 contribuabili și are un bud- 

get de 4097 lei la venituri și de 
2268 lei la cheltueli, 

“In anul 1887 eraii în comună 

698 capete vite mâri: 680 boi 

şi vaci, 16 cai și 608 vite mă- 

runte: 358 oi, 62 capre și 188 

porci. 

Budeşti, com. rur., pe apa Sim- 
nicului, aproape de rîul Olt, ju- 

dețul Argeş, pl. Topologul, la 

20 kil. de com. rur. Tigveni, 

reședința subprefecturei, și la 

6o kil. de Pitești. Se compune 

din satele următoare: Budeşti, 

Barza, Linia şi Rudăria, avind 

peste tot 327 familii, din care 
57 fam. de TȚigani, cu 1168 su- 

flete. In comună este o bise- | 

rică vechiă, rezidită din temelie 

la 1812 de marele clucer Cons: 

tantin Socoteanu, proprietarul 

moșici, şi restaurată în urmă de 

familia Lahovari, descendenții 

Socotenilor;, o școală primară 

rurală ; case vechi boerești; ş 

circiumi. Budgetul comunei pe 

anul 1882—83 a fost de 1610 

lei la venituri și de 1600 lei la 

cheltueli, 

După o publicație oficială 

(1887) această comună numără 

225 contribuabili și avea în acel 

an un budget de 3573 lei la 

venituri şi de 3919 lei la chel- 

tueli, | 

Numărul vitelor era în anul 
1887 de 523 capete vite „mari:
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504 boi şi vaci, 15 cai și 4 bi- 

voli și de 632 vite mărunte: 

10 oi, 22 capre şi 600 rimă- 

tori. 

Aici este o trecătoare peste 

Olt cu pod umblător. 

Budeşti, com. rur., pl. Negoești, 

jud. Ilfov, situată la S.-E. de 

București, pe țărmul stîng al 

riului Argeș, la vărsarea riului 

Dimboviţa în acest rii, 39 kil. 
departe de București. 

Se compune din satele: Ne- 

goești, Poșta și Budești cu o 

populație de 2094 loc., cari 

-trăesc în 383 case și ş bordee. 

Stă în legătură cu comuna Va- 

silați și Aprozi, prin şosele ve- 
cinale. Din sus spre București 

este un pod pe vase peste riul 
Argeș. 

Intinderea comunei e de 3814 

hect., din cari d-nii General G, 

- Manu, P. Chiriţescu şi Gr. Fi- 

“ lipescu, aii 3225 hect. şi locui- 
torii 589 hect. Proprietarii cul- 

tivă 2722 hect., 235 rămîn ster- 

pe, 208 izlaz şi 60 pădure. Lo- 

cuitorii . cultivă tot terenul, re- 

zervind 100 hect. pentru fineţe. 
Comuna numără 361 contrib., 

cu un budget de 8914 lei la 

venituri şi 6583 lei la cheltueli, 

In anul 1885 erai 349 contrib. 

Dintre locuitori, 499 sunt plu- 
gari, 27 aii diferite profesii, 

Arătura se face cu 103 plu- 
guri: 54 cu boi-și 49 cu cai. 

Locuitorii aii 119 care și că- 
ruțe: 54 cu boi și 6ş cu cal. 

Comerciul se face de 13 cir- 
ciumari și 2 hangii. | 

Numărul vitelor mari e de 
781: 314 cai şi epe, 202 boi, 

185 vaci și viței, 22 tauri, 58 
bivoli și bivoliţe, și al celor mici 
de 1365: 9 capre, 338 porci 
şi 1018 oi, . 

Are o biserică clădită de ma- 

rele vornic Ioan Manu; o şcoală 

mixtă, băeţi şi fete; o povarnă;   
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2 mașini de treerat cu aburi și 

un pod. În comună s'ai stabi- 
lit 18 străini. 

In mare parte locuitorii acestei 

comune. sunt “Țigani. 

Budeşti, com. rur., în jud. R.- 

Sărat, plasa Orașului, pe piîriul 
Circeiul. 

Și-a luat numele de la moșia 

"unui vechii proprietar, numit Bu- 
descu, 

Este așezată în partea de mia- 

ză-noapte a județului, la 29 kil. 

spre N. de orașul Rimnicul-Să- 
rat, și în partea răsăriteană a 

plășei Orașul, la 2 kil. spre E. 

de com. Cotești, reședința plă- 
şei. Comunele învecinate sunt: 

Blidare, la 4 kil., Bontești și 

Cirlige la 6 kil., Golești la 8 

kil., Faraoane și Slobozia - Cio- 

răști la 11 kil, 

Se mărginește la E. cu pro- 

prietatea Coteşti, la V. cu pă- 

durea Statului Vărzărești, la mia- 

ză-zi' cu com. Urechești, de care 

se desparte prin piriul Cîrceiul, 

la miază- noapte cu com. Co- 

teşti, de care se desparte prin 

piriul Valea-Dilgovului. 

Este o comună de cîmp; nu 

are dealuri importante pe teri- 

toriul ei, avind, spre V. numai, 

ramificaţiile Dealului-Corniţelor. 

Ca riuri are niște mici piraie, 

formate din ploi; așa sunt: Cir- 

ceiul la miază-zi, Dilgovul la 

miază-noapte și piriul Leordeţul; 

are 9 puțuri, cu o adincime de 

cite 30—40 metri. 

Alt cătun, afară de cel de 

reşedinţă, nu mai are; însă par- | 

tea apusană a lui poartă nu- 

mirea de Circeiul. 

Suprafața comunei este de 

463 hect., din cari 23 hect. o- 

cupate de vatra comunei, restul 

de 443 hect. este al locuito- 
rilor. 

Populaţia este de 405 fami- 

„i, cu 1373 suflete; între aceș-   
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tia sunt: 700 bărbaţi şi 673 
femei; 616 căsătoriţi, 660 ne- 
căsătoriți, 96 văduvi; 122 știi 
carte; toţi sunt Romîni orto- 
doxi. 

In comună este o biserică, cu 

hramul Sf. Voevozi, zidită în 

1544 de familia Zosescu; are 

venit 1784 lei 66 bani; e de- 

servită de 1 preot, 1 cîntăreţ 
și 1 paracliser, 

In com. este o școală mixtă, 

fundată în 1874 de comună, cu 

I învățător și 76 elevi înscriși, 
din cari 41 promovați (1892— 

1893). 
Calitatea pămîntului este mij- 

locie; comuna are: 19 hect. pă- 

mint arabil, 1 hect. imaș, 420 

“hect. vii, 

Ocupaţiunile locuitorilor sunt: 

fabricarea vinului și a rachiului, 

agricultură puţină, apoi crește- 

rea vitelor. Loc, ai 15 pluguri, 

545 capete de vite, din cari: 191 

boi, 43 vaci, 47 cai, 9 epe, 12 

oi, 6 capre și 237 rimători. Co- 

merțul .este activ şi constă în 

importul de cereale, cari lipsesc 

comunei, instrumente trebuin- 

cioase la fabricarea vinului, co- 

loniale și vestminte, și în ex- 

portul vinului. Transportul se 

face prin staţia Coteşti, la 8 kil. 

spre E. de comună. Sunt în co- 

mună 50 comercianți, din cari 

1 străin; din aceştia: 1 este bă- 

can, 7 cîrciumari, 2 măcelari, 

1 marchidan. 

Căile de comunicaţie sunt sim- 

ple drumuri vecinale, spre: 1. 

Slobozia - Ciorăști - Gologan ; 2. 

Golești-Focşani; 3. Coteşti-Fa- 

raoane-Cirlige-Virteșcoiii ; 4. Co- 

teşti - Odobasca - Dealul- Lung; 

5. Popeşti - Dragosloveni - Plăi - 

nești- Rimnicul - Sărat; 6. gara 

Coteşti. | 

Comuna are 308 contribua- 

bili. Veniturile sunt de 8833 lei 

50 bani, iar cheltuelile sunt de 

5563 lei 45 bani.
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Budeşti, sat vechii, pe apa Sim- 

„_nicului, jud. Argeș, pl. Topo- 
logul, în apropiere de riul Ol- 

tul; face parte din com. rur. 

cu același nume. In acest sat 

este o biserică vechiă rezidită 

din temelie la 1812 de clucerul 
- Dincă Socoteanu și restaurată 

“în urmă de familia Lahovari, 

descendenţii Socotenilor. Bise- 

rica are hramul S-ţii Ingeri; este 

deservită de 2 preoți, 2 cîntăreți 

şi 1 paracliser. Este întreținută 

de proprietari, cari aii case mari 

boerești și un atelier cu herăs- 

trace cu aburi, unde se lucrează 

lemne de cherestea din pădu- 

rea proprietății, exploatată de o 
societate franceză (1885). 

Moșia Budești, a d-lui George 

I. Lahovari, are o întindere a: 

proximativă de 7600 pog., din 

care 1500 pog. lucrătoare, 3600 

pog. pădure bătrină de stejar, 

fag şi alte esențe și 2500 pog. 

date foștilor clăcași. 

Aici este o trecătoare peste 
„Olt cu poduri volante şi un pod 

de lemn peste apa Simnicului. 

Satul are o școală primară. 

Budeşti. (V. Guranda, sat, com, 

Băbiceni, pl. Ștefănești, județul 

Botoşani). 

Budeşti, saz, în partea de E. a 

„com, Curteni, pl. Crasna, jud. 

Fălciă ; situat în valea dintre 

dealurile: Osoiul şi Călugăriţa, 

la distanță de 1 kil. de satul 

de reședință, Curteni. 

Are o biserică făcută la 1864, 

deservită de 1 preot și 2 cîn- 

tăreți, întreținută de proprieta- 

rul moșiei, 

Budeşti, saz, în com. Mogoșeșşti, 

pl. Stavnicul, jud. :laşi, așezat 

la poalele dealului Budești. Are 

o populație de 46 familii, sai 

169 locuitori, o biserică; casele 

proprietății; o moară. 
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Prin el trece drumul spre 
Vaslui, numit Șleahul-Budeşti. 

Din vechime acest sat a fost 

răzăşesc, 

Numărul vitelor este de 246 

capete, din cari: 183 vite mari 

cornute, 20 oi, 13 cai și 20 ri- 

mători. 

Budeşti, sa, pl. Negoeşti, jud. 

Ilfov; face parte din com. rur, 

cu același nume. Este situat la 

S. E. de București, pe țărmul 

sting al riului Argeș. Prin mij- 

locul satului trece şoseaua ju- 

deţeană București-Olteniţa. La 

V. se varsă riul Dimboviţa în 

riul Argeș. Aci este reședința 

subprefecturii plășei Negoești, 

a judelui de ocol, a medicului 

plășei și a unei companii de 

dorobanţi. Are un biuroii tele- 

grafic, plătit de judeţ, care face 

şi serviciul poștei rurale, precum 

și un spital rural cu 40 paturi. 

In timpul războiului din 1877, 

divizia IV-a, comandată de d. 

General Manu, a ocupat acest 
sat. 

Suprafaţa lui e de 1839 hect,, 

din cari d. General Manu are 

1275 hect. şi locuitorii 564 hect. 

Proprietarul cultivă 1003 hect., 

150 rămîn sterpe, 60 izlaz și 60 

pădure. Locuitorii cultivă 464 

hect. şi 100 rezervă pentru fi- 
nețe. . 

Populaţia satului e de 2000 

locuitori, cari se ocupă cu a: 

gricultura și creşterea vitelor. 

Are o: biserică mare, cu hra- 

mul Adormirea, deservită de 1 

preot și 2 cîntăreți, clădită de 

Marele Vornic Ioan Manu; o 

cazarmă de dorobanţi; o gră- 
dină frumoasă cu tot felul de 

pomi, proprietatea d-lui Gene- 
ral Manu ; o şcoală mixtă, fre- 

cuentată de 40 elevi și 15 eleve, 

cu întreținerea căreia statul chel: 

tueşte anual 1404 lei, iar co- 

muna 1175 lei. Localul. școalei 
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s'a construit de județ în anul 

1884. 

Aci sunt 2 mașini de treerat 

cu aburi, 1 pod pe vase, între 

Budeşti și Rădovanul, și 1 po- 

varnă. 

Comerciul se face de 13 cîr- 

ciumari și 2 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

667 şi al celor mici de 1199. 

Locuitorii aii 86 pluguri, 47 

cu boi, 39 cu cal și 102 care 

şi căruțe, 47 cu boi şi 55 cu 

cai. In sat sunt 18 străini. 

Dintre locuitori, 478 sunt plu- 
gari. 

Budeşti, sa/, în jud. R..Sărat, pl. 

Orașului, cătunul de reședință 

al comunei Budești. Și-a luat 

numele de la moşia Budești. E 

situat în partea de răsărit a 

comunci, aşezat pe piriul Cîr- 

cei, are o întindere de 120 hect., 

cu o populațiune de 1373 loc., 
între cari sunt socotiți şi cei 

din cătunul Circei, cu care for- 

mează un singur trup.. 

Budeşti, sa, în pl. și jud. Tu- 

tova, com. Plopana, spre S. de 

tirgușorul Plopana. Are 233 loc., 

din cari 6 ştii carte, și 53 case. 

Budeşti, saz, face parte din co- 

muna rur. Diculești, pl. Olte- 

țul-d.-j., jud. Vilcea. Are o po- 

pulație de 395 locuitori, 200 

bărbaţi şi 195 femei. Cade în 

partea de N. a comunei. Locui- 

torii sunt împroprietăriți în a- 
nul 1864. 

Aci e o biserică fondată la 

anul 1825 de Slugerul Alexan- 

dru Diculescu și reparată în ur- 

mă de d. Vasile Racotă. 

În partea de V. e udat de 

rîul Olteţul şi de valea Imoroasa. 

Copii în virstă de şcoală sunt 28, 

dintre cari 14 băcţi și 14 fete.   | Budeşti, căzun al comunei Tres-
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tioara, jud. Buzău, cu 200 loc. 

Şi 48 case, 

Budeşti, deal, jud. Iași, la poa- 

lele căruia e situat satul Bu: 

dești, com. Mogoșești, pl. Stav- 

nicul. Virful lui se numește 

Toaca. La 1812, în timpul be- 

jenici, o ceată de Turci se așe- 

zase pe virful dealului. 

Budeşti, drum, jud. Iași, ce duce 

de la Iași la Vasluii prin co- 

munele: Galata, Miroslava, Mo- 

goșești, Mironeasa și prin satul 

-şi pe dealul Budești. Acest drum 

servea în vechime de comuni- 
caţie între Țara-de-Jos și Iași ; pe 

aici veneau Domnii din Con- 
stantinopol la scaunul domniei, 

Budeşti și Fărţigani, moșie, pl. 
Tazlăul-d.-s., comuna Scorţeni, 
judeţul Bacău, despre care Th. 
Codrescu, în <«<Buciumul Ro- 

min», pag. 523, ne spune: «mo- 
şie la ținutul Bacăului, în care 
are parte și d-lui Ștefanache Ion 
Cocea, care mai cumpără o sumă 
de stinjeni de la Niculai sin Toa- 
der Petrea, Vasilie a Icoanei 

- din satul Scorţeni; iar din ră- 
zeși sunt și: C. Magu, Vasilie 
Grigoraș, Grigori Patrichi, care 

__vînd 12 stînjeni din moşia d-sale 
Aga Enache Crupenschi, și Ion 
Balica 4 stînjeni, d-sale Șătra- 
rului Sandu Chiriac; Tudurachi 
Mătrăgună, C. Mariş, etc.; pe 
lingă moșia Costești și altele, 
fără sat», 

“Budeşti, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, pendinte 
de com. Diculești, pl. Olteul- 
d.-j., jud. Vilcea. 

Budeşti, zirii, jud. Iași, format 
din două ramuri; una izvorește 
din pădurea numită Gisca și 
alta de sub dealul Huma, trece 

prin satul Budeşti, com. Mogo-   
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şești, pl. Stavnicul; mai jos de 

sat, unindu-se cu piriul Pietro- 

sul, se varsă în scursura iazului 

Birca. 

Budeșşti-de-Jos (Lunca), mo-. 
şie nelocuită, pl. Negoești, jud. 

Ilfov; face parte din com. rur. 

Budeşti, Are o suprafață de 7şo 

hect., proprietate a d-lui P. Chi- 

rițescu. Din totalul moșiei, 75 

hect. se rezervă pentru finețe. 

Budeşti-de-Sus (Lunca), mo- 
-şie nelocuită, pl. Negoești, jud. 

Ilfov; face parte din com. rur. 

Budești. Are o suprafață de 450 
hect., proprietate a d-lui Gene- 
ral Manu. Din totalul moşiei, 40 
hect. se rezervă pentru finețe. 

Budeșşti-Ghicăi, com. rur., jud. 

Neamţu, la extremitatea despre 

E. a judeţului și despre S.E. 

a pl. de Sus-Mijlocul. Se: măr- 

gineşte la N. cu com. Bozieni 

și Birgăoani; la V. cu com. Bir- 

găoani, în parte; la V. cu com. 
Mărgineni, și la E. cu jud. Ro- 
man, despărțindu-sc în toate păr- 

țile prin limite convenționale. 

Terenurile sale în parte sunt 

accidentate, prezintînd șira. dea- 

lurilor Climești, Făurei și Chi. 

liile, care străbat comuna a- 

proape paralel cu hotarul jud. 

Roman; în colo sunt văi şi po- 

dișe rodnice şi prielnice cultu- 

rei plantelor agricole, iar pe 

unele locuri, mai cu seamă des- 

pre N., puţin mlăștinoase. 

Este formată din satele : Bu- 

dești - Ghicăi, Climești, Făurei, 

* Micșunești și Tatomireşti, cu o 

populaţiune de 2446 suflete, 548 

familii, cari repartizați dai: 
2422 suflete: 1237 bărbaţi, 1209 

femei; după stare civilă: 1219 

necăsătoriți, 1060 căsătoriţi, 167 

văduvi, dintre cari 71 văduve, 

3 divorţaţi, 40 nevolnici; 128 

știi carte, 2319 nu știi; 1078   
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sunt copii, dintre cari 562 co- 

pii de sex bărbătesc, 516 co- 
pii de sex femeesc; după na- 

ționalități sunt : 34 suflete străi- 

ni, Sau 5 familii evreeşti, 7 fa- 

milii Uaguri, Nemţi, etc. 

Rominii se îndeletnicese cu 

agricultura și creşterea vitelor; 

străini, în parte, ati angajamen- 

te la proprietari, alții se ocu- 

pă cn agricultura, şi alții cu ne- 

goţul. Dintre locuitorii împro- 

prietăriți în 1864 sunt astă-zi: 

119 cari stăpinesc locurile lor 

însi-şi; 166 ca urmași și 98 cari 

de și însurați şi cultivatori de 

pămint, dar încă n'aii nici un 

soiii de împroprietărire, precum 

„nici prilejul de a moșteni după . 

urma părinților lor legiuiţi, 

Agricultura se. poate face pe o 

întindere de 2423 hect., 47 arii. 

„__Suhatul are o întindere de 

140 hect., nutrind 2391 capete 
de vite, cari, singure din tot | 

judeţul, sunt de o rasă supe- 

tioară, aci prăsindu-se și cres- 

“cîndu-se 'specia boilor și a vaci- 

- lor Olandeze și .Elveţiane. In. 

această comună se mai află și 

o herghelie de cai. 

Sunt: 560 boi, 285 vaci, 1036 

oi, 118 cai, 238 porci, și 154 
vite mici cornute. 

In această comună sunt: ş bi- 

serică, cu 11 deservenți, ş preoți, 

6 eclesiarci, plătiți din fondu- 

rile comunale cu 700 lei (veni- 

tul fonciar anual al pămînturi- 
lor date bisericilor, se urcă la 

suma de 2366 lei); 4 mori de 

apă; o velniță, 4 fierării; 2 ro- 
tării; o şcoală. 

Budgetul comunei e de 10802 

lei la venituri și 10703 la chel- 

tueli; numărul contribuabililor e 

de 543. 
Comunicaţiunea cu satele ve-, 

cine se face prin: un drum 

comunal din satul Tatomirești, 

ce trece prin satul Făurei, Bu- 

dești-Ghicăi,: legindu-se cu șo-
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seaua jud. Piatra-Bozieni-Roman 

între kil. 25—26; prin două dru- 

muri comunale ce es din prece- 

dentul, între satul Tatomirești şi 

Făurei, ducînd unul prin sa- 

tul Climești în jud. Roman, prin 

Micșunești la -Hirtești, precum 

şi prin diferite alte drumuri na- 

turale, ce leagă diversele loca- 

lităţi. 

Budeşti-Ghicăi, saz, com. Bu- 

dești-Ghicăi, pl. de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu, așezat pe valea 

piriiaşului cu același nume, sub 

coastele a trei dealuri: Făgeţe- 

lul, Chiliile și Climeşti, între sa- 

tele: Vlădiceni la V., Bozieni 

la N.-E., Climești și Făurei la 

S.E., la 29 kil. 300 m. depăr- 
tare de Piatra. 

Are o populațiune de 319 sufi., 
saii 182 fam., din cari 26 văduve, 

7 nevolnici Romini, 3 familii 

Izraeliți, 7 Uaguri, cari în ge- 
neral se ocupă cu agricultura 

și creșterea vitelor, iar Evreii cu 

negoțul. 

In acest sat se află: reşedinţa 

autorităților comunale, o bise- 

rică nouă făcută de vr'o 4ani, 

deservită de 2 preoți şi 2 das- 
căli; o: școală frecuentată de 

42 elevi; 2 mori de apă, ovel- 

niţă, 2 fierari și 1 rotar, 

Numărul contribuabililor este 

de 207. 

In acest sat se face mare bilciii, 

la 20 Iulie. | 

Numărul vitelor se urcă la 

572 capete, dintre cari: 158 

boi, 100 vaci, 207 oi, 25 cai, 

33 porci și 49 junci, 

Budeşti- Ghicăi (De 1a-), zaz, 
jud, Neamţu, în partea despre 

N.-V. a satului Budești-Ghicăi, 

format de scursoarea piriiașului 

din iazul Bălănești; comunică 

cu iazurile din com. Bozieni prin 

un piriiaș, care, după cum spun 

"unii, poartă aceeași numire, a- 

'?
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dică Piriul-Budeștilor, iar" după 

alții, piriiașul Vlădiceni, fiind-că 

scursoarea iazului Bălănești trece 

pe teritoriul sarului Vlădiceni. 

Budeştilor (Dealul-), dea?, în 
com. Budești - Ghicăi, plasa de 

Sus-Mijlocul, jud. Neamţu; for- 

mează o șiră, din care se de- 

tașează dealurile: Climești, Chi- 

liile și Făurei, 

Budeştilor (Piriul-), ziriiaș, ju- 

dețul Neamţu, formează scur- 

soarea iazurilor de pe partea 

nordică a terenurilor com. Bu- 
dești-Ghicăi ; parcurge teritoriul 

com. Bozieni, urmînd direcțiu- 

nea S.-V. către N.-E., pe o în- 

tindere de 150 m. și se varsă 

în iazul al treilea din cea din 

urmă comună, după ce primește 

din stinga pe piriul Sorei. 

Budichia. (Vezi Dealul-Teiului, 
com. Roşiile, jud. Vilcea). 

Budieni, com. rur., în partea de 
E. a plăşei Ocolul, jud. Gorj; 

e situată parte pe loc şes, parte 

pe deal. Este formată din 2 că- 

tune, cătunul Budieni, unde este 

şi reședința, şi cătunul Pișteşti 

numit și Piștești-din- Deal. Se 

mărginește la N. cu com. Bă- 

iănești, la V. cu căt, Bucureasa 

al comunei Petreşti-de-Vărsături, 

la S. cu Șasa și la E. cu com. 
Copăcioasa, 

Numele de Budieni, se zice 

că i s'a dat după numele unuia 

din primii săi locuitori, numit 

Budianul, ai cărui descendenți 

sunt și acum foarte numeroși, 

Are o întindere de.1200 hect., 

din cari 205 hect. arabile, 235 

hect. fineţe, 6 hect. vie, 745 

hect. izlaz, pomet și pădure, 9 

hect, vatra satului. Pămîntul 
este productiv. 

Are o populaţie de 1430 sufle- 

te, sai 285 familii, toți Romini,   

BUDIENI 

ocupîndu-se cu agricultura, cre- 

şterea vitelor și cu lucrul de lem- 

nărie simplă. Locuitorii posedă 

30 pluguri, 63 care cu boi, 6096 

vite mari cornute, 55 cai, 955 

oi, 62 capre, 197 rimători și 30 

stupi cari dai 16 kil. ceară. 

Budgetul comunei are ca ve- 

nit 960 lei, iar cheltuelile se 

urcă la 930 lei. Contribuabili 

sunt 250. . 

Riul Amaradia udă pămîntul 

acestei comune, care, în tim- 

puri ploioase, debordind, prici- 

nuește mari stricăciuni semănă- 

turilor. 

Comunicaţia se face prin ca- 

lea fierată Filiaşi-T.-Jiul ce trece 

prin apropierea acestei comuni 

avind staţie la Copăcioasa; prin 

şoseaua jidețeană Tirgul - Jiul- 

Rimnicul-Vilcea, care trece prin 

mijlocul comunei; prin șoseaua 

comunală care se detașează din 

șoseaua judeţeană de la «Fin- 

tîna-cu-lanţul», străbate înterio- 

rul comunei și merge la com. 

Dănești. 

In comună se găsesc 10 fin- 

tini făcute de locuitori, 

Comuna are 1 local de primă- 

rie; 1: școală înfiinţată, la 1879 
şi frecuentată de 45 elevi și 2 

eleve, din 50 înscriși. 

Comuna are 4 biserici, din 

care 1 de zid şi 3 de lemn, slu- 

jite de 2 preoți și 3 cîntăreți, 

Bisericile sunt clădite: cea de 

zid în anul 1870, iar cele de 

lemn: 1 în 1770, alta la 1820; 

celei de a treia nu-i se cunoaș- 

te data fondărei fiind foarte ve- 

chiă. i 

Budieni, cătun de reşedinţă, jud, 

Gorj, com. Budieni. Are o întin- 

dere de 9oo hect., din cari 140 

hect. arabile, 160 hect. fineţe, 

695 hect. izlaz, pomet şi tufăriș, 

5 hect. vatra satului, 

Are o populaţie de 190 fa- 

milii cu 950 suflete, toţi Ro-
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mini, din cari 160 contribua- 
bilă, 

Locuitorii posedă 20 pluguri 

și 45 care cu boi, 400 vite mari 

cornute, 35 cai, 535 oi, 32 ca- 

pre, 100 rimători și 20 stupi cu 
albine. 

Apele și căile de comunicaţie 

S'aă descris la comună. 

In cătun se mai găsesc 1 
puț și 7 fîntîni. 

Cătunul are 2 biserici de lemn, 

deservite de 1 preot și 1 cîn- 

tăreţ. 

Budieni, mahala, în com. rur. 

Tehomirul, pl. Văilor, jud. Me- 

hedinţi. 

Budilovăţul, dea, în com. rur. 
Breznița, pl. Ocolul-d.-s., jud. 

Mehedinţi. 

Budilovăţul, ma/ala, în plasa 

Ocolul-d.-s., jud. Mehedinţi ; ține 

de com. rur. Brezniţa. 

Budilovăţul, zădure, în jud. Me- 

hedinți, pl. Ocolul-d.-s., com. 
rur. Brezniţa. 

Budinul-Cilciul, 7724 de pădure, 

pe teritoriul com. Crucea.d.s., 

pl. Zăbrăuţi, jud. Putna. Este 

proprietatea răzeșilor, 

Budislavul, zunfe, în jud. Ar- 

geș, plaiul Loviștea. De aici 

pleacă Culmea-Coziei. Are o înăl- 

țime de 2397 m. d'asupra ni- 

" velului Mării-Negre. 

Budișteanca, sa, jud. Brăila. 
(V. Filiul). 

Budişteanca, gir/ă, jud. Mus- 

cel; izvorește din colinele jud. 

Dimboviţa, îa diferite numiri, 

după localitățile pe unde trece, 

udă com. Budişteni și Ciulniţa, 

pl. Podgoria, și se varsă în riul 
Argeș. . 

Budişteni, com. rur., 
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Budişteanca, pădure, supusă re- 

gimului silvic, com. Budișteni, 

pl. Podgoria, jud. Muscel, com- 

pusă din stejar, fag, carpen și 

plop, în întindere de 75 hect. 

pl. Podgo- 
ria, judeţul Muscel, la S.-E. de 

Cîmpulung, așezată pe ambele 

maluri ale rîului Budișteanca, 

E numită și Bogaţi. De la a- 

ceastă comună pănă la Cîmpu- 
lung sunt 77 kil. 

Se compune din 4 cătune: 

Budișteanca, Glodul, Scoicești 

și Pietroasa, Numele săi vine 

de la Girla și Schitul-Budişteni. 

Are o populaţie de 1057 locui- 

tori (6şo bărbaţi și 407 femei) 

cu 214 câpi de familie, cari 
trăesc în 204 case, 

Locuitorii, pe lingă agricul- 

tură și creșterea vitelor, se mai 

ocupă cu cultura cireșilor, pe- 

penilor, prunelor și a viței. Pro- 

dusul muncei îl desfac la Bu- 

curești, Piteşti și Găești. Stupii 

cu albinele daă pănă la 41 kgr. 

miere. Gindacii de mătase pro- 

duc pănă la.; 40 kgr. gogoși. 

Porumbul se cultivă pe 96 hect,; 

iar ţuică se fabrică pănă la 7000 

decalitri pe an. 

Locuitorii ai: 210 boi, 17 

- cai,:247 oi, 154 porci, 69 juncă 

și 105 vaci. 

În comună și împrejurul co- 

munei sunt dealurile: Cringu- 

reanca, Zamfir, Covergilor, Schi- 

tul-Budișteni, Băila-Mare şi Băila- 

Mică. 
" Comuna are 233 contribua- 

bili. Venitul anual e de 2140 

lei și cheltuelile de 2133 lei. 

Are un-capital de 1154 lei la 

Casa de Depuneri. 

Locuitorii sunt parte moșneni, 

parte împroprietăriți prin legea 

din 1864, pe moșia Schitul-Bu- 

dișteni. In raionul acestei co- 

mune sunt schiturile : Budişteni 

și Cotroceni, ambele în ruină, 
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și 1 biserică, deservită de 1 
preot și 2 dascăli, clădită de 
locuitori. 

Școala, cu întreţinerea cărcia 
statul cheltuește anual 1080 lei, 
e frecuentată de 65 băeţi şi 6 
fete, din numărul de 131 în e- 

tate de școală. 

Știii carte 239 bărbaţi și 30 
femei. 

Budişteni, saţ, face parte din 

com. rur. cu același nume, jud. 
Muscel. Se mai numește şi] Moş- 
neni, 

„Se află situat între. dealurile: 

Criîngureanca, pe care se află 

vie și pădure, și dealul Zamfir 

„unde este cimitirul satului, cu 

o mică bisericuţă. Aci este re- 
ședința primăriei ; şcoala și bi- 

serica, cu hramul Adormirea. 

Girla Budișteanca udă cătu- 

nul spre V. 

Are o populaţie de 380 lo- 
cuitori. 

Budişteni, cătun al comunei Cos- 

tești, jud. Buzăii, cu 370 locui- 

tori și 78 case. 

Budişteni, dea/, în raionul co- 

munei Budișteni, jud. Muscel, 

pe care se cultivă 62,25 hect. vie. 

Budișteni (Bălişoara), pzogze, 
com. Costeşti, jud. Buzăii. Are 

420 hect. arabile și izlaz, 13 

„hect. pădure, despărțită în 3 

sfori: Ariceasca și Bălişoarele. 

Budişteni, pădure a statului, în 

întindere de 322 hect., pendinte 

de com. Budişteni, pl. Podgoria, 

jud. Muscel. - 

Budişteni, fost schit de călugări, 

în comuna cu același nume, jud.. . 

Muscel, fondat înainte de anul 

1685, de Ștefan Călugărul, care, 

ca mirean, purta numele de 

Stanciu, logofătul din Budișteni.
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„Acesta lăsă o mare. parte din 

averea sa schitului -Budișteni, 

-- care mai tirzii fu închinat mă- 
năstirei Cotroceni, spre a fi fe- 

rit în viitor de ori-ce supărări, 

şi spre ai asigura, cu felul a- 

cesta, existența și înflorirea. 

Din cauza relei administrații, 

'schitul s'a părăsit, chiar din a- 

nul închinărci sale. Călugării îl 

lăsară, căci le lipsea pănă și 

"existența. de toate zilele. 
Bisericuța, deși ruinată, ser- 

vea de eclesie,. iar preotul se 

întreținea din mila creştinilor. 

La anul 1838, consîngenii și 

: consătenii fondatorului schitului 

Budişteni, ai reclamat” Domni- 

torului Alexandru Ghica contra 

cgumenilor de la Cotroceni pen- 

tru reaua întrebuinţăre a veni- 

turilor acestui schit; reclamaţia 

lor însă n'a avut nici un rezul- 

tat. Astăzi este o complectă 

. ruină, Venitul schitului era de 

700 galbeni anual. 

Budoaia, dea, pe teritoriul sa- 

- „tului Crucea, com. Sirca, plasa 

„Cirligătura, jud. Iaşi. 

Budoaia, firii, izvorește din dea- 

lul Budoaia, satul Crucea, com. 

Sirca, pl. Cirligătura, jud. Iași, 

-şi se varsă în piriul Bocniţa, 

:- com, Sineşti, pl. Cirligătura. 

Budoaia, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Chiojdeni, 

„izvoreşte din culmea Cătăuţului, 

* udă partea de S, a com. și mer- 

ge de se varsă în riul R.-Sărat. 

Budoiul, zzoșie a statului, la N.- 

V. comunei Băcști, pl. Olteul. 

des, jud.. Vilcea. 

Budoiul, moșie” a statului, jud. 

» Vilcea, fostă pendinte de mă- 

„ năstirea Polovraci, care,pe. pe- 

riodul. 1$88 —93, sia'arendat cu 

4200 lei anual, 

56769 Marele Dicționar Geograjic. Vol, II. 
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Budoiul, moșie, fostă proprieta- 

"tea statului, com. Tereuja, pl. 
Olteţul-d.-s., jud. Vilcea, care 

s'a vindut în loturi la locuitori. 

Budoiul, pădure a statului, jud. 

Vilcea, în întindere de 500 hect., 

fostă pendinte de mănăstirea 

Polovraci, situată în com. Si- 

nești, pl. Olteţul-d.-s., și formată 

din trupurile: Dobrica sait Pie- 

troasa (300 hect.) şi Urzica (200 

hect,). 

Budrea, sat, jud. R.-Sărat, plasa 

Rimnicul-d.-s., căt. com. Raco- 

vițeni, așezat în partea de N. 

a comunei, la poalele dealului 

Budrea, pe piriul Budrea, la 1 

kil. spre N. de căt. de reşe- 

dință, Racoviţeni. Are. o întin- 

dere cam de so hect,, și o po- 

- pulație de 96 familii, sai: 410 

suflete, din cari Sr contribua- 

„bili; 15 ştiii carte, Este în sat o 

biserică, deservită de 1-preot și 

1 cîntăreţ, 

Budrea, deal, jud. R.-Sărat, pl, 

Rimnicul-d.-s., com. Racoviţeni, 

_se desface din dealul Hirboca, 

brăzdează partea de N. a com,; 

“se sfirşește în riul Cilnăul; e a- 

coperit cu imașuri și semănă- 

„tură întinse. 

Budrea; Ziriăt, jud. R.Sărat, pl. 

“ Marginea-d,-s., com. Racoviţeni; 

_izvoreşte din dealul Budrea, udă 

partea de N., trece prin cătunul 

Budrea .şi se varsă în rîul Cil- 
năul, pe dreapta lui. Valea sa 

- “este frumoasă, cu maluri înalte 

Şi - verzi. 

Buduhala, căfuu, al com. Șomă- 
neşști, pl. Ocolul, jud. Gorj, si- 

“tuat spre N: de comună, și a- 

"proape de. șoseaua județeană 

T.Jiii-Severin.. ' 

“Are o suprafaţă de 200 „hect., 

-.. din cari 30 hect; pădure, 10   
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hect, izlaz, 60 hect, fineţe, 100 

hect. cultivabile, 

Are o populaţie de “41 fami- 

lii, sau 180 suflete, din.cari 35 

contribuabili. | 

Locuitorii ai 8 pluguri, 15 

care cu boi și vaci, 83 vite mari 

cornute, 33 porci și 41 capre. 
In apropiere de acest cătun 

“trece apa Bistriţa. 

" Comunicaţia în acest cătun 

se face prin șosele comunale 

cari îl pun în comunicaţie la S. 

cu Șomănești, iar la V. cu Te- 

lești-d.-j., unde şoseaua comu- 

nală întilnește șoseaua judeţeană 

T..Jiit-Severin, 

Buduhoaia, pâdure, în partea 

de N.-V. a comunei Urziceni, 

pl.-Coșula, jud. Botoșani. 

Buduhocea, 745, pe moșia Cer- 
viceşti, com. Cucoreni, jud. Bo- 

toșani, format din pîriul Ranca, 

Are o. suprafaţă de 3 hect. 

Buduhocea, șes, pe moșia Cer- 
vicești, com. Cucoreni, jud. Bo- 

toșani; produce. mult fin, 

Buduiasca, căzu, pendinte de 

- com. Măgura, pl. Cilniștea, jud, 

Vlașca, situat între văile Te- 

leorman și Cleniţa, proprietate 

a statului. “Are o “suprafaţă de 

370 hect., din cari 62 hect, pă- 

dure, și ţine de ocolul “silvic 

Ghimpați, Are o biserică zidită 

de d-na Safta Castrișoaia, fosta 

proprietară, și deservită de 1 

"preot și 2 cîntăreţi. | 

In cătun este o şcoală mixtă, 

zidită la 1861, cu 1 învățător, 

frecuentată de 10 băeți și 5 fete, 

din numărul de. 42 -copii,: în 

vîrstă de școală. Este o cîr- 

"ciumă, - ” 

Buduila, cătun al comunei Bo 

ziorul, jud. Buzău; are 90 | loc. 

şi 26 Case, în. e
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Buduioasa, pădure, jud. Bacăă, 

plasa Siretul-d.-s., com. Oţelești; 

" proprietatea d-nei Maria Ha- 
nuță. 

Buduiul, dea/, pl. Marginea-d.-s., 
com. Bordești, jud. R.Sărat; se 

- desface din Dealul-Nucilor, brăz- 

dează partea de Vest a comu- 

nei, de-a lungul piriului Budu- 

iul. E acoperit cu păduri și pă- 

Şuni. 

Buduiul, zirzz, în pl. Marginea- 

d.-s., com. Bordești, jud. R.-Să- 

rat; izvorește din Dealul-Nuci- 

lor, udă V. comunei, de-a lun- 

gul dealului Buduiul și se ter- 

mină în rîul Rîmnul. 

Budul, sas, în partea de S.-V.a 

comunei Stănilești, pl. Prutul, 

jud. Fălcii, la distanță de 4 kil. 

“de satul de reședință, situat pe 

dealul cu același nume, pe o 

suprafață de 450 hect. Are o 

populație de 41 familii, sai 124 

suflete, din cari 19 contribua- 

bili. Se află pe domeniul statu- 
lui Stănilești. 

Acest sat a avut și el partea 
sa de suferință în luptele ur- 

mate între Ruși și Turci în răz- 
boiul de la 1711, 

Budul, Zea/, în partea de V. a 

comunei Stănilești, pl. Prutul, 

jud. Fălciă; pe el se află situat 
satul Budul și o movilă care 
poartă acelaș nume. | 

Budulacul, gîr/ă, ce izvorește de 
la N. de com. Singerul, plasa Pod- 
goria, jud. Prahova, și se varsă 
în gîrla Cricovul, tot în raionul 
com. Singerul. 

Budulanului (Valea-), za, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna 
Florești. 

Budului (Dealul-), zea/, jud.   
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Bacăi, pl. Bistriţa-d.-s., pe te- 

ritoriul com. Mărgineni-Munteni. 

Budului (Valea-), za/e, jud. Ba- 
căii, pl. Bistriţa-d.-s., com. Măr- 

gineni-Munteni, situată între dea- 

lurile Secătura și Dealul-Budului. 

AA 
Budurana, zirtă, jud. Teleor- 

man. Vara este sec. Pe timpul 

topirei zăpezii și al ploilor mari 

se revarsă și îneacă ţarinele lo- 
cuitorilor. 

Budurana, za/e, jud. Teleorman, 

începe din tufărișul moșiei But- 

culești, se îndreptează spre S., 

adincindu-se din ce în ce mai 
mult, trece pe lîngă com. Gă- 
răgăul, la punctul numit Fîn- 
tina - Nouă. Ceva mai sus de 
acest punct se formează piriul 

cu același nume, care fiind o- 

prit în cursul lui, formează Eleş- 
teul-lui-Dima, chiar în comuna 
Gărăgăul. De aci valea şi pi- 
riul se îndreptează spre Apa- 
Ciinelui, în care se varsă, mai 
jos de cătunul Golășei, la ho- 
tarul ce desparte moșia Gă- 
răgăul de moșia Virtoapele-d.-s. 

Budureasca, gîr/ă, izvorește din 

raionul comunei Călugăreni, trece 
prin com. Vadul-Săpat, pl. Cri- 
covul, jud. Prahova, şi-şi con- 

tinuă cursul pre lingă comuna 
Mizil, jud. Buzăă, după ce pri- 
mește ca afluent gîrla Scheianca. 
Pe această vale se află puţină 

piatră de construcție, 

Budureasca, za/e, în jud. Bu- 

ză, com. Baba-Ana ; se scurge 

în piriul Istăul; pricinueşte îne- 

curi în timpurile ploioase. 

Budureşti, saz, face parte din 

com. tur, Dobriceni, pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. Are o pop. de 112 
locuitori (54. bărbaţi și 58 fe- 

mei). D'aci și pănă la cătunul   
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„ Dobriceni, reședința comunei, .- 

e aproape 1 kil, 

Are o biserică, fondată la 

anul 1830 de preotul Tănase, 

și reparată la 1881 de Stan 

Boiangiul. Este situat între două 

frumoase păduri așezate la V. 
şi E. lui, 

Buduroaia, săvoii şi finaţ, pe 
şesul drept al Siretului, în com. 

Stolniceni, jud. Suceava. 

Buduroaiele, za/e, jud. Dolj, 

pl. Ocolul, com. Preajba. 

Buduroiul, fântiuă, comuna Mă- - 

dulari, pl. Cerna, jud. Vilcea. 

„Numele îi vine de la un copac 

scorburos ce este băgat în acel 

izvor și prin care se scoate 

apă cu un vas. 

Buduroiul, zirîz, la Sudul co- 
muri Zăvideni, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea; se varsă în rîul 

Olt. 

Buduroiului (Măgura-), zâ- 
gură, jud. Teleorman, în partea 

din centrul comunei Dracea, 

spre Vest, 

Budurosul, aă, jud. Prahova, 

izvorește din com. Strejnicul, 

şi se varsă în iazul Moruzzi 

(Leautul), în raionul com. Ne- 
goeşti, pl. Tirgșorul, 

Budusluveşti, pârîz, izvorește 

de pe teritoriul com. Făgeţelul, 

pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, şi se 

varsă în girla Plapcica, com. 
Alunișul. 

Bueasca, zădure, în plasa Ialo- 

mița-Balta, comuna Albești, jud. 

Ialomița, pe țărmul drept al 

riului Ialomiţa. Are o suprafață 

de 3şo hect. Esenţe: ștejar, 

ulm, anin, jugastru, salcie și 

plop.
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Bueşti, saș, plasa Ialomiţa-Balta, 

pendinte de comuna Albești, 

jud. Ialomiţa. Este situat spre 

E., la 4 kil. de satul de reșe- 

dință, la extremitatea de Nord 

a cimpului Bărăganul. 

Are o suprafață de 4500 hect., 

proprietate a statului. A fost 

pendinte de măn. Cernica, a fost 

arendată pe periodul 1883-1893 

cu suma de 40100 lei anual. 

Populațiunea e de 220 familii 

Romîni și 2 familii Greci. 

Aici se află două şcoale pri- 

mare, una de băcţi și una de 

fete, cu un învățător şi o învă- 

țătoare, retribuiți de comună. 

Localul școalei este construit 

de comună. 

Are o. biserică zidită la 1843, 

deservită de 2: preoți şi 2 cîn- 

tăreți, 

Bufnei (Izvorul -de - la - Pia- 
tra-), îsvor, în judeţul Buzăi, 

com. Cislăul, căt. Ungureni ; în- 

cepe de la Piatra -Bufnei şi dă 
în riul Buzăii. 

Bufnei (Piatra-), co/zză, în jud. 

Buzău, com. Cislăul; începe de 

la Bătătura-Vacilor și merge 
pînă în albia rîului Bisca-Chioj- 
dului, 

Bufniţei (Colţul-), zisc, în co- 
muna Bădeni-Păminteni, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Buftea, sa, pl. Znagovul, jude- 

ţul Ilfov; face parte din com. 

rur. Bucoveni; cade spre N. de 

Buciumeni, pe malul stîng al 

rîului Colintina. Calea fierată Bu- 

„curești-Ploești taie calea națio- 

nală între Buciumeni şi Buftea, 

Aci este un frumos castel, cu 

3 etaje, întrun stil elegant; 

el se află în mijlocul parcului, 

înconjurat de arbori seculari; 

mai este o casă de mosafiri, o 

mare moară de aburi,   
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In mijlocul unei alei umbroa- 

"se este o cișmea cu apă bună 

de băut, care poartă următoa- 

rea inscripție: «Această cișmea 

S'aii ridicat de dumnealui ma- 

rele. vornic Barbu Știrbei și 

S'aii lucrat de Hristea Tersa- 

nelii cișmegiul, 1844, Iulie». — 

De altă parte, cu litere nouă: 

«Renovat de principele Al. B. 

Ştirbeiu, 1888». In fundul par- 

cului este o mică capelă, în 

stil bizantin, sub care se află 

cripta în care se odihnesc Barbu 

P. Ştirbeii, fostul Domn al Ță- 

rii-Rominești, Elisabeta Doam- 

na, născută Cantacuzino, Prin- 

ţul Alex. Barbu Știrbeiii cu so- 

ţia sa Maria, născută Ghica-Co- 

măneşti și mai mulți copii a! 
lui Alex. Ştirbeiii. 

In Buftea, în timpul războiu- 

lui din 1877, sa înființat de 

principesa Maria Alexandru Știr- 

beiii un spital pentru oștenii ră- 
niți. 

Satul, împreună cu Atîrnaţi 

şi Flămînzeni, se întind pe o 

suprafaţă de 3458 hect. Proprie-' 

tarul, Principele Al. B. Ştirbeiiă, 

are 2350 hect. și locuitorii 1108 
hect, 

Pe moşia proprietăței se cul- 

tivă 1030 hect., 15 rămîn șterpe, 

1305 hect. pădure, Locuitorii 

cultivă 1053 hect. și restul ră- 

mîn sterpe. Populaţia satului e 
de 504 locuitori, 

Are o școală de băeţi şi una 

de fete, frecuentate de 27 elevi 

şi 20 eleve, cu cari statul și co- 

muna cheltuesc anual 5056 lei. 

Ambele şcoale sunt sub un a- 

coperămînt, și sunt construite 

în anul 1889. 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari, In sat sai stabilit 13 

străini. * 

Aci este o mare fabrică de 

făină, 

“Buftea, stăzie de dr. d. fr. jud.   
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Ilfov, pl. Znagovul, com. Buco- 

veni, pe linia Bucureşti-Ploeşti, 

Se află între staţiile Chitila (7.7 
kil.) şi Periș (12.9 kil.). Inălțimea 

dWasupra nivelului mării e de 

101.79 m. Venitul acestei staţii 

pe anul 1896 a fost de 60791 
lei, 90 bani. 

Buftea, pădure, jud. Ilfov, plasa 

Zmagovul, de 1305 hect., pro- 

prictate a Principelui Al. B. 
Știrbeită. 

Buftea, ziriiaș, jud.. Bacăii, pl. 
Bistriţa-d.-s., curge prin comu- 

nele Girleni şi Fîntinelele şi se 

scurge în Bistriţa. 

Buftea. (V. Piriul-Cazacului, jud. 

Suceava). 

Buftea, va/e, jud. Bacăii, plasa 

Bistrița-d.-s., ce se întinde prin 

comunele fiîrleni şi Fîntînelele, 

Buftei (Valea-), za/e, jud. Ilfov, 
prin care trece piriul cu același 

nume, care alimentează balta 

Znagovul. 

Buga, /acul, în com. Lisa, din pl. 

Marginea, jud. Teleorman. 

Buga, /oc îzolaț, în jud. Buzăii, 

com. Blăjani, acoperit în mare 

parte de vii. 

Buga, măgura, în partea de S. 

a comunei Lisa, jud. Teleorman. 

Buga, movilă, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., comuna Guli- 

anca. Ază tinde să dispară, fiind 

necontenit arată de locuitori, 

Buga, vale mică, la N.-E. satului 

Nazirul, în proprietăţile locuito- 

rilor din Nazirul, jud. Brăila. 

Bugeacul, com. rur., în pl. Si- 

listra-Nouă, jud. Constanţa. .
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Este aşezată în partea ves- 

„ tică a județului, la 118 kil,-spre 

„V. de orașul Constanţa, capi- 

tala districtului, şi în cea nord- 

estică a plășei la 6 kil. spre E. 

"de orăşelul Ostrov, reședința 

- plășei. Comune învecinate cu 

ea sunt: Almaliul la 6 kil. spre 

S.-V., Girliţa la 5 kil. spre S.- 

E., Căluia la 7 kil. spre E., Ese- 

Chioi la 10 kil. spre S. 

Hotarul amănunţit al acestei 

comune este următorul: Plecînd 

de pe malul Dunărei, din dreptul 

„ostrovului Tilchia, la poalele 

dealului Bugeacul, şi anume la 

o egală distanță de 2 kil.- de 

Ostrov și Bugeacul, hotarul se 

îndreaptă spre S., urcă și co- 

. boară dealul Bugeacul, .taie șo- 

seaua comunală Ostrov-Bugea- 

cul, străbate valea Bugeacul şi 
urcă dealul pietros al Cărămizei; 
de aci se dirige spre E., co- 

„boară dealul de mai sus, pe 
malul iezerului Gîrliţa, taie acest 
iezer pănă în dreptul satului 
Girliţa, de aci o ia spre N-E. 

„pănă în fața gurii văii Cuiu- 
luc, de unde se îndreaptă 
spre V., ajunge pe malul lacu- 

„lui, la locul unde începe scur- 
„gerea sa în Dunăre prin girla 
Dervent, urmează malul drept 
al acestei girle, în direcțiune de 
la S.-V. spre N.-E., pănă la lo- 
cul unde se varsă în Dunăre, 
la punctul numit Dervent; de 
aci se îndreaptă spre V. pe 

„malul Dunărei;, pe la poalele 
septentrionale ale dealului Bu- 
geacul, pe' la N. .de satul Bu- 

- geacul; la 2 kil. spre V. de 
sat ajungem la locul de unde 
am plecat. Forma. lui este aceea | 
a unui dreptunghii neregulat; 

„ lungimea lui este -de 18 kil,, 
iar întinderea totală e de 1712 
pogoane saii 817 hect. sai 3 
kil, p. | 

„Se mărginește .la N. cu co- 

munele rurale Tonea şi Rosetti,   

„din jud. Ialomiţa, despărțindu-se 

de ele prin fluviul Dunărea; la E. 

şi la S. cu com. rur. Giîrliţa, se- 

parată fiind de dinsa prin iezerul 

Girliţa și girla Dervent; la V. cu 

com. rur. Almaliul, de care'o 

desparte dealul Cărămida și cu 
com. urb. Ostrovul, de care se 

desparte prin dealul Cărămida 

şi dealul: Bugeacul. 

Relieful solului e în general 

accidentat, afară de o mică parte 

spre E., un şes cuprins între 

Dunăre, iezerul Gîrliţa şi girla 

Dervent, acoperit cu iarbă. Cul. 

mea dealurilor Ostrovului o brăz- 

dează în partea vestică și cen- 

trală, şi anume cele două ra- 

muri ale sale: Dealul-Bugtacu- 

lui (75 m) la N. și N.-V.de-a- 

lungul malului dunărean; dea- 

„lul Cărămida la S. şi S.-V.,, de 

natură pietroasă (77 m), am- 

bele dominînd satul Bugeacul; 

sunt acoperite cu finețe -și ci- 

te-va vii, -Movile sunt în nu- 

măr de 6, naturale, fără impor- 

tanță și acoperite cu verdeață. 

Cursurile de apă cari udă co- 

muna, sunt:; Dunărea la N., pe 

o distanță de 6 kil.; malurile 

sale sunt în general înalte și ri- 

- poase din pricina 'ondulațiuni- 

lor nordice și nord-estice ale 

dealului Bugeacul, care se ter- 

mină aproape brusc într'însa. 

Giîrla Dervent, ce servă de'scur- 

gere iezerului Girliţa în Dunăre, 

— însă cînd apele fluviului sunt 

mari, —servă ca 'scurgere ale 

unei părți din apa Dunărei .în 

iezerul Girliţa; are 3 kilom. și-i 

„servă și ca hotar. estic spre 

comuna Girliţa. Văi sunt pu- 

ține; principala .este Valea-Bu- 

geacului ce vine de pe terito- 

riul' comunsi urb. Ostrovul, 'din 

dealul Cărămida ; o  brăzdează 

în partea S.-V., deschizindu-se 

în iezerul Girliţa. Iezerul. Girlița 
(600 hect., din cari 120 hect. 

. aparțin numai , coinunei Bugea-   

cul) se află la S. şi S.-V.; are 

“malurile la S.-V.: înalte şi stîn- 

„ coase din cauza ramificaţiilor 

răsăritene ale dealului Cărămi- 

da; are pește bun ce se con- 
sumă și se exportă de locuitori 

. în diferite părți. 

Are un singur cătun, Bugea- 

cul, reședință, așezat în partea 

centrală a comunei, la. poalele 

răsăritene ale dealului Bugeacul, 

pe un şes ce se ridică treptat de 

la malul iezerului Girliţa spre N.; 

căt, se află la 200 m. spre N. de 

iezer, la 600 m. departe spre 

V. de girla Dervent şi la I kil. 

spre S. de Dunăre. Satul are 

"o formă 'lunguiață; casele sunt 

frumoase, bine zidite, așezate pe 

o lungime de 1 kil., de o parte 

şi de alta a unei uliţi princi- 

pale; la Vest sunt și vre-o cîte-va 
hect. cu viă. 

Suprafața totală a comunei 

e de 817 hect., din cari 65 hect. 

vatra satului cu 79 case; res- 

tul de 752 hect. aparține tot 
locuitorilor. 

*Populaţiunea este de 107 fa- 

miilii, saii 446 suflete, împărțită 

ast-fel : 225 bărbaţi şi 221 fe- 

mei, din cari 242 necăsătoriți, 

-_186 căsătoriți și 16 văduvi. Din 

aceștia 75 știii carte și.371 .nu 

știă ; toți sunt Romini. 

După ocupațiune sunt: 87 a- 

gricultori şi meseriaşi ; 3 cîr- 
ciumari. A 

Improprietăriți sunt 87, ne- 
împroprietăriți. 15. 

Budgetul acestei comune este 

la „venituri de 2632 lei. şi: la 

cheltueli de 2593. Iei. Sunt » 
contribuabili, ă 

Căile de comunicaţie sunt: un 

„drum 'mare ce merge la Ostrov, 

pe malul Dunărei, trecînd pe 

lingă sat și drumuri comunale 

la „Oltinea, Galiţa şi Cilnia. 

Biserică este una singură, cu 

hrămul .Sf. Atanasie, zidită și 

întreținută de comună; are 10
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" hect. de la stat și ca deservenţi 

“„I.preot şi 1 cintăreţ, 

Şcoală este una rurală mixtă, 
„= înfiinţată și întreținută de stat; 

are 10 hect. pămînt; 1 învăţă- 
tor și 43 elevi. 

Bugeacul, Zea/, în județul Con- 

-. stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul comune! rurale Bugeacul. 

Se desface din dealul Iapce-Bair; 

se întinde .spre E., avind o di- 

:"recțiune: generală de la S.V. 

spre N.-E. şi brăzdînd partea 

nordică a plăşei şi pe cea nord- 

vestică a comunei. Prelungirile 

sale nordice se sfirșesc în Du- 

năre, făcîndu-i malul drept, înalt 

-și rîpos; cele sudice fac. malul 

iezerului Girliţa înalt și stincos, 

La poalele sud-estice este aşezat 

satul Bugeacul. Are o înălțime 

de 79. m., dominind satul Bu- 

geacul, ' Dunărea și drumurile 

comunale ce duc de la Bugeac 

la” Ostrov și Almaliul. E aco- 

perit cu semănături și de viile 
locuitorilor din Bugeacul. 

Bugeacul, dea/, în jud. Tulcea, 

"pl. Măcin, pe teritoriul comunei 

Văcăreni și pe al cătunului său 

Gărvan. Este mai mult o pre- 

lungire nordică a dealului numit 

Dealul-cu-Monumentul;se întinde 

spre N., avind o direcţiune ge- 

„nerală de la S.-E. la N.-V. La 

V., la E. şi la N. este înconju- 

rat de Girla-Lăţimei, care are 

- aci forma unei potcoave de cal. 

- Pe. la poalele sale vestice sunt 

„semănate cite-va vii; iar la poa- 

lele estice se vede un monu- 

ment în piatră comemorativ al 

- debărcării trupelor” ruseşti .. în 

- războiul de la 1877—78. Este 

stincos pe alocurea, dar mai 

„mult acoperit cu finețe și izlaz. 

„ Viîrful culminant este de 86*-,2; 

punct trigonometric de observa- 

- ţie de rangul L-iii. De pe acest virf 

se vede satul Pisica şi Dunărea,   
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- ce sunt la 10 kil. depărtare. Pe 
la ambele sale poale trec două 

drumuri vecinale : Azacliul-Găr- 

.van-Văcăreni şi Azacliul-]ijila, 

Bugeacul, /ac, în pl. Borcea, in- 

sula Balta, com. Șocariciul, jud. 

Ialomiţa. 

Bugeacul, va/e, în jud. Constan- 

- ţa, pl. Silistra-Nouă, pe terito- 

riul comunei rurale Bugeacul. 

Pleacă din pantele estice ale 

dealului Cărămida; se îndreaptă 

spre E. printre dealurile Iapce- 

Bair şi Bugeacul la N. şi Cără- 

mida la V. şi.S., brăzdînd par- 

tea nordică a plăşei și pe cea 

vestică a comunei. Se sfirşeşte 

în iezerul Girliţa, la. ri kil. 

spre V. de satul Bugeacul. Ma- 

lurile sate sunt în general joa- 

se; aproape de vărsarea sa, sunt 

însă înalte şi stîncoase. Apă are 

numai cînd plouă. Este tăiată 

de drumul comunal Almaliul- 
Bugeacul. 

Bugeanul, dea, pe care ea: 

şezat satul Virlezi, pl. Zimbrul, 

jud. Covurluiii. : 

Bugeanul, zezișor, pe valea pi- 

riului Covurluiul-Sec, între com. 

Virlezi și Jorăști, jud. Covurluiă; 

acest iezişor se usucă la secetă. 

Bugeloiul, zise, la E. de com. 

Țiţeşti, :pl. Riul-Doamnei,. jud. 

„ Muscel. 

Bugeşti, parte din satul Trifești, 

jud. Roman. 

Bughea, geai,. com. Bughiile, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova, pe care 

se cultivă if, hect. vie. 

Bughea, suburbie a oraşului Cim- 

pulung, jud: Muscel. Coprinde 

satele din jurul satului cu a- 

celaşi nume.   

BUGHEA 

Bughea, gir/iță, izvoreşte din 
muntele Boldul și Zănoaga, și 

după ce udă, în jud. Muscel: 

comunele Bughea, Godeni și Ca- 

pul-Piscului, se varsă în Riul-Tir- 

gului, pe teritoriul comunei Mi- 
hăești, cătunul Furnicoşi, ser- 

vind, în partea de N., de limită 

între acest cătun și cătunul Mi- 

hăești, “ | 

Bughea, (Izvorul-din-Hume), 
zor, cu apă sulfuroasă, în jud. 

Muscel, la 5 kil. departe de 

Cîmpulung. Are un stabiliment 

de băi, într'o poziţie frumoasă, 

vizitat de mulți pătimași. Drumul 

de la oraș la băi este cit se 

poate de plăcut, mai ales cînd 
ajungi pe platoul muscelului, 

care predomină orașul. 

Bughea, movilă, în jud. Buzău, 

com. Caragele. 

Bughea, pădure, proprietate a 
statului, pendinte de mănăstirea 

Cîmpulung, în întindere de 102 

hect., plasa Nucșoara, judeţul 
Muscel. 

Bughea, zirii, izvoreşte de la lo- 

cul numit Piatra-Slănicului, co- 

muna Slănicul, plasa Vărbilăul, 

jud. Prahova, face mai multe 

zigzaguri, străbate comuna. Bu- 

ghiile în tot lungul săi, trece 

prin com. Scăioși, și se varsă 

în riul Teleajenul. 

In acest piriii se varsă, tot. 

în “raionul com. Bugbhiile, gir- 

liţele: Bughişoara, Runcul, Gă- 

vana, Greaca, Valea-Lupului și 

“Valea-Vlăştenilor. In raionul co- 
munei Teișani, pl. Teleajenul, 

primește girlele: Muscelul şi Să- 

răturile, 

Bughea,vă/cea, ce se varsă în girla 

Slănicul, pe ţărmul sting, în 

raionul com. Slănicul, plaiul 

Vărbilăul, jud. . Prahova.
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Bughea-de-]Jos, sa/, face parte 

din com. rur. Bughiile, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova. Aci e o 

biserică, cu hramul Sf. Voivozi 

şi Sf. Gheorghe, fondată la a- 
nul 1813 de Damian și Ste- 
liana din Văleni-de-Munte și care 

S'a reparat de mai multe ori. 

Aci e reședința comunei. 

Locuitorii din acest cătun 

S'aii împroprietărit după legea 

rurală din 1864, pe moșiile 

Gura-Vitioarei și Bughea-d.-j. 

Bughea-de-Sus, saz, face parte 

din com. rur. Bugbhiile, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova. Aci e o 

biserică fondată la anul 1837, 

de obștea locuitorilor 

străini. S'a reparat la anul 1892. 

Loc. din acest căt. sunt moșneni. 

Bughea-de-Sus, zr4z de pădure, 

a statului, în întindere de 45 

hect., pendinte de com. Văleni, 

pl. Teleajenul, jud. Prahova, care 

împreună cu trupurile: Poiana- 

Lacului (13 hect.), Valea-Gar- 

dului și Cotul-cu-Plopi (62 hect.), 

Obraţele, după sfoara Predealul 
(25 hect.), şi Runcul (40 hect.), 
formează pădurea Văleni. 

Bugheni, câfua, al com. Cioranca, 

jud. Buzăii, cu 150 locuitori și 

35 case, 

Bugheni (Sărata-Nenciuleşti), 
cătun, al com. Monteorul, jud. 
Buzăiă, situat d'alungul malului 
drept al pirîului Sărata, cu 840 
locuitori şi 236 case, 

Bugheni, 7moșze, în jud. Buzău, 
com. Cioranca. (V, Sărata-Bu- 
gheni). 

Bugheni, movi/ă, în jud. Buzău, 
com. Cioranca, pe moşia Sărata- 
Bugheni. 

Bughiile, com. rur., plaiul Te- 

şi alți | 

  

leajenul, jud. Prahova. Este _si- 

tuată” pe vălcelele Bughea și 

Bughișoara, la 25. kil. departe 

de capitala judeţului și la 2 
kil. de a plaiului. 

Se compune din două că- 

tune: Bughea-d.s. și Bughea- 
d.-j., avind o populaţiune de 827 

locuitori (393 bărbaţi și 434 fe- 

mei). Capi de familie sunt 180; 

contribuabili 147; case de lo- 

cuit 180. 

In comună sunt 2 biserici 

(în fie-care cătun cîte una), de- 

servite de cite un preot. 

Locuitorii din căt. Bughea- 
d.-s. sunt moșneni, iar cei din 

Bughea-d..j. s'aii împroprietărit 
la 1864, pe moșiile Gura-Viti- 
carei și Bughea-d.-j. Fi a 20 cai, 

112 boi, 108 vaci, 155 viței, 

25 tauri, 254 oi, 5 capre și 298 

porci. 

In raionul comunei, pe pîriul 

Bughea, e o moară. 

Școala există în comună din 
anul 1890. Pănă la această dată 

parte din copii urmaii la, școala 

din Văleni. In 1892 sa fre- 

cuentat de 52 copii. Ştii carte 

14 bărbați și 6 femei. 

Toată comuna are o supra- 

față de 5oo hect., atit pămînr 
rural cît și moştenesc, 

Se fabrică aci ţuică și vin. 

Gindacii de mătase daii a- 

proximativ 60  kilgr. gogoși. 

Stupi cu albine sunt 65. Pă- 

mintul nu e prielnic la toată 
cultura. Dintre pomi roditori 

sunt: 800 meri, 100 peri, 100 

duzi, 200 nuci şi 200 vișini. 

Livezile daă cam 6000 care de 
fin anual. 

' . Comerciul se exercită de 3 

circiumari. 

Veniturile comunei se urcă la 
cifra de 3006 lei anual și chel- 

tuelile la 2138 lei. 

In comună sunt şoselele : 

Calea-Salinei, a Tinguirei, a Peni- 

tenței și Gura-Vitioarei, înles-   

BUGIULEȘTI 

nind comunicaţia între Văleni, 

Vărbilăul, Poiana, Slănicul și 

Gura-Vitioarei. 

E brăzdată de dealurile: Ca- 
rabețul, Podul-Vălenilor, Seciul, 

Runcul, Găvana, Timpa şi mo- 

vila Gorganul. Piscurile poartă 
numele dealurilor. . Pe dealuri 

se cultivă ovăz, vii și pomi ro- 

ditori; parte din ele sunt aco- 

perite cu păduri sai servă de 

izlaz. Poieni sunt: Timpa și 

Vlăsceni ; surpături : - Șerpăria 

şi Valea-Lupului, situate în par- 

tea de V. a comunei și Runcul 

şi Seciul în partea de E. 

E străbătută în tot lungul : 

său de gîrla Bughea, în care 

„se varsă girlițele: Bughişoara, 

Runcul, Găvana, Greaca sai 

Valea-Grecii, Valea-Lupului și 

Valea-Vlăscenilor, cari izvoresc 

din interiorul comunei. 

Se mărginește la E. cu com. 

Văleni:de-Munte și Olteni, la 

V. cucom. Vărbilăul şi Poiana- 

de-Vărbilăii, la N. cu com. Slă- 

nicul şi la S. cu com. Gura- 

Vitioarei și Scăioși. 

Bughişoara, gîr//ă, izvorește 

de la E. de com. Bugbhiile, pl. 

Teleajenul, jud. Prahova și. se 

varsă în gîrla Bughea, tot în 

raionul comunei Bughiile, 

Bugioaia, parte din sazu/ Ru- 

ginoasa, jud. Suceava. 

Bugioaia, zîri4, numit şi Piriul- 

Axiniei, afluent al pîriului Dum- 

brăvița, din. satul Ruginoasa, 

jud. Suceava, 

Bugiuleşti, sas, face parte din 
com. rur. Șerbăneşti, pl. Mijlo- 

cul, jud. Vilcea. Are o popula- 

ţie de 69 locuitori, 33 bărbaţi 

şi 36 femei. Are o școala rurală. 

Bugiuleşti, 'sa/, face parte din 

com. zur. Șerbănești, pl. Mijlo-



BUHAILUL, 

cul-d..j., jud. Vilcea. Are o po- 
pulație de 366 locuitori, 180 
bărbaţi și 186 femei. Ca popu- 
laţie şcolară are 28 copii. 

Buhaiul, sa, pe moșia de ase- 
menea numire, com. Şendriceni, 

pl. Coșula, jud. Dorohoi, cu 

185 familii, 740 suflete. Așeză- 

rile sătenilor în mare sunt bune, 

cu livezi şi grădini. Proprieta- 
tea moșiei este parte a statului, 

— aceea care a aparținut mă- 

năstirei Birnova din jud. Iaşi, — 

iar parte a d-lor D. Pruncu și 
Ionescu Iconomu. 

Biserica, cu patronul Adormi- 
rei-Maicei-Domnului, cu 1 preot, 

2 cintăreţi şi 1 pălămar, este 
de zid, făcută în 1863. Școala! 

are 1 învățător și 60 elevi, 

Calitatea pămîntului e în parte 
- bună. Sătenii împroprietăriți au 

687 hect. 45 arii: pămînt, iar 

proprietatea moşiei are 1144 

hect. 32 arii cîmp; 340 hect. 

89 arii sunt pădure și 4 pogoa- 

ne vie. 

Piriul principal ce trece pe 
moșie este Buhaiul. 

Drumuri: acel de la Doro- 

hoii spre Hilișeii şi calea jude- 

ţeană Mihăileni-Dorohoiiă. 

Această moșie, care cuprinde 

trei părţi: Buhaiul, Pescari și 

Dumbrăvița, se învecinează cu : 

Hăneşti, Hilișeul, Dersca, Loz- 

na, Șendriceni și Trestiana. 

Buhaiul sai Ciofiicul, căzu, 

pendinte de com. Naipul, pl. Cil- 

niştea, jud. Vlașca. (Vezi Cio- 
"flicul). 

Buhaiul, ea/, pe moşia Codre- 

ni, com. Mileanca, pl. Başeul, 

jud. Dorohoii, 

Buhaiul, dea/, formează hotarul 

despre E. a com. Lozna și Ders- 

ca, pl. Berhometele, jud. Doro- 

hoi. Incepe din dealul Dersca,   

en
 

ot
 

din partea de N., şi trece spre 

S., pănă la Fintina-lui - Bostan, 

de unde ia numirea de Capul- 

Dealului ; apoi se termină în 

dealul cel mare numit Cobila, 

din com. Șendriceni. 

Buhaiul, Zea/, prelungire a dea- 

lului Hoceni, care se întinde 

pe partea de S.-E. a comuna 

Albeşti, pl. Crasna, jud. Fălciii. 

Buhaiul, zoșie, jud. Neamţu, fără 
sat, pe lingă moşiile Tărpești, 
Curecheşti, din com. Petricani, 

pl. de Sus-Mijlocul. Inainte de 
secularizarea. averilor mănăsti- 

reşti aparținuse mănăstire Vă- 

raticul și a fost închinată Mitro- 

poliei de lași, starea a patra. 

Buhaiul, pădure. (Vezi Rusul, 
deal, com. Șendriceni, pl. Coșu- 

la, jud. Dorohoii). 

Buhaiul, pirii, jud. Dorohoiii, 
izvorește din pădurea Dersca, 
com. cu asemenea numire, pl. 
Berhometele, de la locul numit 
Prisaca. Curge spre E., trece 
prin partea de N. a satului Bu- 
haiul, din com. Șendriceni pe 
lingă șoseaua judeţeană Mihăi- 
leni-Dorohoii, și pe la locul nu- 
mit Siliştea; apoi, face un cot, 
unde se întilnește cu piîriul Ghi- 
lia, și, urmîndu-și cursul pe lîn- 
gă tirgul Dorohoiii, se varsă în 
Iezer, 

Buhalniţa, com. rur., în pl. Pia- 

tra-Muntele, jud. Neamţu, așe- 

" zată pe valea Bistriţei, la Nord- 

Estul grupei stîncoase Ceahlăul. 

"Se mărginește la V. cu com. 

Hangul, la S. și E. cu com. Bica- 

zul şi Pingăraţi (parte), la NE. 

cu com. Crăcăoani și Bălțătești. 

Este formată din satele: Bu- 

halniţa, Izvorul-Alb,Izvorul-Mun- 

telui, Lacul-Buhalniţei, Poenari 

și Potoci, cu o suprafață de 2129   

BUHALNIŢA 

hect., și cu o populaţiune de 
1979 suflete sai 472 familii (971 

bărbaţi, 1008 femei), din cari 

182 ştiii carte și 1797 nu știu. 

Dintre loc. împroprietăriți în 

1864, sunt astă-zi 181 cari stă- 

pînesc înşişi locurile lor, 59 ca 

urmaşi, 4 stăpînind locurile al- 

tora. Dintre cei împroprietăriți 

în 1878, sunt 40 cari posedă lo- 

curile lor, 2 ca urmaşi ai celor 

împroprietăriți, 15 stăpînind lo- 

curile altora, 4 locuri rămase 

pe seama comunei; 110 înși, cari 

de și însuraţi și cultivatori de 

pămînt, nu ai nici un soi de 
proprietate. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, plutăria și mai cu sca- 

mă cu creșterea vitelor. 

Terenurile comunei sunt mai 
mult muntoase și acoperite cu 
păduri imense, în exploatare. 

Locurile pentru cultură sunt 
foarte restrînse. 

Imașul vitelor are o întindere 

de 489 hect. SI arii, nutrind un 
număr de 6224 capete de vite, 
din cari 240 boi, 104 vaci, 45 50 
oi, 68 cai, $o rimători, 102 vi- 

ței şi 78 junci, 

In această comună se află 2 
biserici, cu 7 deservenți, — 3 
preoţi şi 4 dascăli, — plătiți cu 
2464. lei de la stat şi 160 de 
la comună. 

In com. e o școală cu 1 învă- 
țător. Sunt 14 moră de apă; o 
piuă pentru sucmane, cu 2 gă- 
vane; o piuă cu 4 găvane; de 
asemenea 2 fierării, 1 dulgher, 
2 cojocari, 1 herăstrăii sistema- 
tic, care taie pe vară 2000 m. c. 

de lemn; 7 cîrciumi. | 

Budgetul comunei e de 5243 

lei, 20 bani la venituri, și de 

4756 lei la cheltueli. 

Numărul contribuabililor: ş41. 

Comunicaţia cu satele vecine 
se face prin șoseaua mixtă Pia- 

tra-Prisăcani, cit și prin cursul 

riului Bistriţa în jos.
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Ra Buhalniţa, sas, în jud. Iași, par- 

- tea de S. a comunei Cepleniţa, 

pl. -Bahluiul. A luat numele de 

la piriul Buhalniţa, ce curge prin 

mijlocul lui. Este situat pe va- 

lea piriului cu aceeași numire, 

între dealul Cătălina și Dealul- 

lui-Vodă. Are o pop. de 188 fam. 

saii 727 loc. -Romini, prea pu- 

țini de origină slavă și ciţi-va E- 

vrei, Ei se ocupă cu cultura viei 

precum și cu agricultura. 

Aici se află o biserică zidită 

de Mihail Pășcanu, vechiul pro- 

prietar, deservită de 1 preot, 1 

cintăreț și 1 eclesiarc, precum 

şi o școală, înființată în 1859, 

frecuentată de 29 elevi. In sat 

sunt 7 mori de apă. 

Numărul vitelor este de 1152 

capete, din cari: 261 vite' mari 

cornute, 36: cai, 721 oi-și 134 

rimători, 

Buhalniţa, sas, în comuna Bu- 
halniţa, pl. Piatra-Muntele, jud, 

Neamţu, așezat pe valea din 

stinga riului Bistriţa şi în drep- 

“tul gurei piriiașului Schitul-Bu- 

halniței, între al 96—97 kil. al 

drumului mixt Piatra-Prisăcani, 

la 38 kil. departe de orașul Piatra, 

Se mărginește către Nord 

cu curbătura ramurei Munţilor- 

Doamnei, prin care se desparte 

de com. . Hangu; spre V. (în 
susul rîului Bistriţei), cu satul 

Răpciuniţa (din com. Hangul) ; 

spre S. cu .satul Izvorul-Alb și 

Poenari. . 

“Impreună cu locurile vecinașe 
ce-i aparțin, are o' suprafață de 

1136 hect. Are o populațiune 

de 828 suflete, saii -164 familii, 

cari se ocupă cu agricultura, 

creșterea vitelor și în special 

cu plutăria; parte (în timpul 
verei), servesc cu anume cai 
dresați, drept călăuză voiajorilor 

din părțile muntoase. Străini 

sunt 7 Evrei, cari se îndeletni- 

cesc cu negoţul.   

- In acest. sat se află o'mă- 

năstire, care a fost populată de 

călugări ; astă-zi însă nu mai 

sunt de cît 2 monahi și 2.e- 

clisiarci. Impreună cu moșia Bu- 

halnița, această mănăstire a fost 

închinată cu toate veniturile ci 

bisericei Sf. Ilie din Iași, cu care 

la un loc afost. reînchinată Pa- 

triarhiei din Alexandria. Aci 

este reședința autorităţilor co- 

munale; o şcoală frecuentată de 

6g elevi. Sunt şi 4 mori de apă. 

Numărul contribuabililor e 

- de 212, 

Numărul vitelor se urcă la 

„2367 capete: 104 boi,35 vaci, 
1100 oi, 31 cai, 32 porci, 35 

viței şi 30 junci, 

Buhalniţa, sat, jud. Neamţu. (Vezi 

Cirnul-Bistriţei). 

Buhalniţa, saz. (Vezi Secul-Bu- 
halniţei, sat, în com. Buhalniţa, 

plasa  Piatra- Muntele, judeţul 

Neamţu). 

Buhalniţa, moșie, în plasa Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu, situată 

_ între moşiile Hangul, Băltăţești, 
Potoroiul, “Poenari. Aparține 

- statului, înainte "de seculariza- 

rea averilor mănăstirești a fost 

pendinte de mănăstirea Buhal- 

- niţa. 

Arenda anuală e de 12981 

lei. Are un -herăstrăii cu o 

pînză și ş mori cu ciîteo pe- 

reche de pietre. 

Numărul vitelor arendașului 

se urcă la cifra de 1176 ca- 

pete, dintre cari: 21 cai, 101 

vite cornute și 1054 oi. 
Numire vechie: Buhalniţa, Iz- 

vorul-Alb și Izvorul-Sec. 

Buhalniţa, mănăstire, jud. Neam- 
țu.. (Vezi Buhalniţa, sat). 

Buhalniţa, iri, izvorește de 

„sub. dealul Sticlăria, “com. Ce-   

- pleniţa, pl. Bahluiul, jud. Iaşi; 

trece prin satele: Sticlăria, Vi- 
- iţi, Buhalnița, prin partea de 

Sud a satelor Cepleniţa și Moa- 

ra-Prefectului, apoi se varsă în 

-.. partea dreaptă a riului Bahlu- 

"iul. Pe acest piriă se găsește 

multă piatră ce se scoate pentru 

şosele și: diferite .trebuinţi. Pe 

dinsul se află mori de mă- 
cinat,. 

Buhalniţa-Secul, zăzure, în jud. 

Neamţu, în întindere de 1540 po- 

goane, situată .pe teritoriul co- 

munei Buhalniţa, plasa Piatra- 

" Muntele.. Aduce arendă anuală - 

1995 lei. (Vezi Buhalniţa, moșie). 

Buhalniţele, ziriiaşe, jud: Neam- 

țu. (Vezi Schitul- Puhalniţei, pi- 
_riiaş). 

Buhana, oșie, jud. Dolj, plasa 

“Băileşti, com. Galiciuica; e dată 
în loturi. 

Buhana; moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Băilești, com. Urzi- 

cuța, satul Urzica-Mare. 

Buhăceni, sa, pe țărmul sting 

al riului Jijia, în partea -de S$. 

a' comunei Dinjeni, plasa Jijia, 

" jud. Botoșani. Are o suprafață 

; de 1327 hect. cu 'o populaţie 
de 140 familii, saă 526 suflete, 

din cari 117 contribuabili... 

Toţi locuitorii, Romini, se o- 

cupă cu agricullura și creșterea 

vitelor; sunt harnici şi avuţi; 

aspectul satului, compus din case 

mari și bine făcute, înzestrate. 

cu multe obiecte de gospodărie, 

se deosebește mult de satele 

megieșe.: 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; 1 moară 

cu aburi. 
Numărul vitelor :cornute este 

de 557, cai mari și mici sunt 117, 

„0. 1761, mascuri 94; stupi 70.



BUIĂENI (TAURI) 

In sat sunt 5 meseriași, 3 co- 

mercianţi și 3 cîrciumi, - 

“Buhăeni (Tauri), sas, în jud. 
Iași, partea despre E. a comu- 

-nei Șipotele, plasa Bahluiul. E 

situat pe dealul Buhăeni,. în 

dreapta riului Jijia. Infiinţat în 

1879 cu locuitori împroprietă- 
riți, aduşi din diferite localități. 

Buhăeni, dea/, pe care este si- 

- tuat satul Buhăeni, com. Şipo- 

tele, plasa Babhluiul, jud. Iași. 

Buhăeni, zaz, în com. Șipotele, 

"plasa Bahluiul, jud, Iași. 

Buhăeni, va/e, formată de dea- 

„lul Buhăeni, com. Șipotele, pl. 

„Bahluiul, jud. Iaşi. 

Buhăești, com. rur., în centrul 

şi spre N. plășei Stemnicul, jud. 

Vasluiii,. la distanță de 21 kil. 
de la orașul Vasluiii, de 9 kil. 

de Negrești, resedința plășei, 

așezată mai mult pe văi. şi şe- 

suri şi udată de riul Birlad. 

. „Nuniele îi vine, se zice, de la 

“un locuitor, Nicolae Burlacul, su- 

' pranumit şi Buhăescu; după un 

buhaiii frumos ce avea. 

Este formată din. satele: Bu- 
hăești-d.-j., Buhăești-d.-rmnj., Bu- 

+ hăeşti-d.-s., Voineşti, Unceşti şi 
. Măcrești. Are o suprafață de” 

“din cari .242 hect. 462 hect,, 

pădure şi 32 hect. vie; cu o 

populație de 4852 familii, sai 

: 2413. locuitori, din cari 35 Evrei. 
- și 76 "Ţigani, ocupindu-se cu a- 

gricultura şi creșterea vitelor, 

- Locuitorii ati 100 pluguri cu boi. 
In' comună sunt 4 biserici,. 

- deservite-de 3 preoți şi 5 cîn- 
. tăreţi; se află şi. o școală, 

Comerciul se face de. 16 Ro: 

- mâni și 1 străin. 

“Numărul vitelor e de 2018, 

" din cari 1010 vite mari cornute, 

"+ 188 cai, 520 oi și 270 rimători. 

56560. Aarele Dicţionar Geograjic. Pol, ŢI]. 
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Budgetul comunei e de 4521 

lei, 45 bani la venituri și de 

4219 lei, 60 bani la cheltueli. 

Buhăeşti, stație de dr.. d. f., ju- 

deţul Vasluiu, pl. Funduri, com. 
Buhăeşti, pe linia Vasluiă-Iaşi. 

Se află între staţiile Birzești 
(6.1 kil.) și Rebricea (8,7 kil.), 

Inălțimea d'asupra nivelului mă- 

rii e de 105",93. Venitul aces- 

tei staţii pe anul 1896 a fost 

de 155968 lei, oa bani. 

Buhăeşti, mică poșze, în tru- 
_pul moșiei Sinăuţi, com. Tu-. 

reatca,: pl. Berhometele, jud. 

-Dorohoii, în suprafață de 114 

„_hect., 58 arii cimp şi 710 hect,, 

. 5 arii pădure. Este proprietatea 

Epitropiei Sf. Spiridon din Iaşi, 

(Vezi Sinăuţi, sat). ” 

Buhăeşti-de-Jos, saţ, în partea 

de N. a com. Buhăeşti, plasa 

Stemnicul, judeţul Vasluiii, si- 

tuat în înfundătura văilor Mun- 

„tenești și Biserica şi udat de pi- 
riul Buhăești,. ce străbate satul 

de la V. spre E. Are o întin- 

dere de 460 hect. şi. o popula- 

ție de 54 familii sai 277 su- 
flete, din cari. 6 Evrei şi 43 

Țigani. 

- In sat se află o biserică, fă. 

cută la 1792 de Ștefan Gălușcă. 
„Numărul vitelor e de 325:.110 

vite mari cornute, 150 oi, 15 

cai și 60 rîntători. 

“Bunăeşti-de- Mijloc, sat, în par- 
tea de N. a com. Buhăești, pl. 

Stemnicul, jud. Vasluiiă, situat în 

înfundătura. văilor Humăria și 

"Ruginoasa, pe. o. suprafaţă 'de 

.'639 hect. Are o populaţie de 

62.fam, sai 310 locuitori Ro- 

mini, 10 Evrei şi.09 Țigani. 

"Este reședința comunei, Are 

- “o școală înființată în anul 1863 
și frecuentată de 32 elevi. 

In partea de E.a satului este 
- 

vite mari cornute, 

Buhlea, ea, 

  

   un loc numit Velniţa, pr 

- şi urmele unui iaz, Se zice că 

pe acest loc ar fi fost cînd-i -va 
o velniță. 

Numărul vitelor e de 257: 130 

50 oi, 37 
cal Şi 40 mascuri, 

_Buhăeşti-de-Sus, sas, în partea 

de N.-V, a comunei Buhăești, 

pl. Stemnicul, jud. Vasluiii, si- 

tuat în înfundătura văilor Ru- 

ginoasa şi Ernești și udat de pi- 

rîul Buhăești. Are o suprafață 
de 556 hect. şi o populaţie de 

57 fam., saii 289 locuitori Ro- 

mîni și 11 Evrei, 

In sat mai din vechime, a fost 

biserică şi un schit de călugă- 

rițe; acum nu se cunosc de 

cît numai urmele lor. 

Numărul vitelor e de 163: 48 

vite mari cornute, 30.0i, 60 

cai şi: 30 'rimători.. 

Buhăeşul, ziriă, ia naştere de 

pe teritoriul com. Dersca, pl. 

Berhometele, jud. Dorohoii, şi 

se varsă în piriul Buhaiul. 

în comuna Măr- 

gineni, plasa de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu, situat spre hota- 

„rul satului Itrinești, 

Bubhlea, deal, spre N-V. de sa- 

tul Ciortești, din com. Ciortești, 

„pl. Crasna, jud. Vasluiii; sub 
coasta acestui deal e situat și 

„-“satul. Crasna, tot din această. 

comună. 

Buhlea, zirii, izvoreşte din pă- 

durea Buhlea, udă teritoriul sa- 

tului Crasna, com. Ciortești, pl. 

Crasna, jud. Vaslui, trece prin 

mijlocul satului şi; curgînd spre. 

„E., se varsă în piriul Crasna. 

Buhna, movilă, din satul Perieni, 

comuna: Cîrniceni, plasa Turia, 

judeul“ Iași, Y. Caraiman).



BUHOANCA 

Buhoanca, saș, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Doljeşti, 

situat pe malul dreptal piriului 

Buhoanca, la o depărtare de 2350 

m. spre E, de satul Doljeşti. Are 

49 capi de familii, 76 contribua- 

bili, din 211 locuitori, 54 case.Din” 
această populaţie, 41 capi de 

familie (171 locuitori) sunt Un- 

guri, iar restul Romîni. Sunt 419 

vite mari. Ţine de parohia ca- 

tolică Oţeleni. Se numea înainte 
şi Firțești și chiar și astăzi mai 

poartă acest nume. În vechime 
„se numea Frăţeşti și Firţeşti. 

Un document de la 13 Ianuarie 

1586 ne amintește de acest 

sat. (Vezi Frăţeșşti, plasa Sire- 
tul-d.-s.), 

Buhoanca, zîriz, ce curge prin 

jud. Roman, pl. Siretul-d..s., 

com. Doljeşti, trece pe la E. 

de satul Buhoanca şi, mai jos 

de acest sat, se varsă în piriul 

Albuia, de a dreapta. 

Buhocelul. (Vezi Buhociul-mic, 
jud. Bacăi). 

Buhocelul, zăzure, jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-s., com. Buhoci. 

E foioasă; are. o întindere de 

164 hect, 

* Buhociul, comună rurală, plasa 
Siretul-d.-s., jud. Bacăii, situată 
în valea rîului Siret, şi alcă- 
tuită din 4 cătune: Buhociul- 
Mare, reședința, Buhociul-Mic, 
ambele în stînga Siretului, Sa- 
tul-Noi, pe valea piriului Ulmul 
și Costeşti, pe dreapta Sire- 
tului. 

Satul Buhociul se crede a fi 
. fondat pe la anul 1802, cînd 

. s'a numit Cerbul, după cerbul, 
ce se zice că s'ar fi găsit în pă- 
durile, din apropiere; iar cele- 

„.Valte sate s'aii fondat între anii 
„1828 și. 1835 (<Buciumul Ro- 
mîn>;. anul'1, .pagina 525). .   
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Moșia Buhociul a aparținut 

parte sfintei mănăstiri Precista 

şi Răducanul din Tirgul-Ocna, 

supusă Sf, mănăstiri Trei-Erarhi 

(ași), închinată și aceasta Sfin- 

tului-Mormiînt. | 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de piriul Valea-Ulmului, 

încărcat cu piriiașele Pietrăria 

şi Știrbul, ce curg de la E.spre 

V., vărsîndu-se în Siret. 

Se mărginește la FE. cu co- 

munele Botești și Bibirești, la 

S. cu com. Ruși, la V.cucom. 

Săuceşti şi Letea și la N. cu 

com. Prăjeşti. 

Are 2 școli mixte: una în 

satul Buhociul-Mare, care func- 

ţionează de la 1865, întreţinută 

de Stat, într'un local bun, cu 

6 fălci și 49 prăjini pămînt; alta 

în cătunul Satul-Noi, care func- 

ţionează de la 1884, întreţinută 

de Stat, și avind și 40 prăjini 

pămînt în țarină, Ambele școli 
aii fost frecuentate în 1881 de 

40 copii, dintre cari 6 fete. 

Sunt 3 biserici: una ortodoxă, 

făcută de enoriași și deservită de 

un preot și 2 cîntăreţi şi două 

catolice, deservite de preotul din 

com. Prăjeşti. Case de locuit 

sunt 542; cîrciumi 7. 
Populaţiunea numără 548 capi 

„de familie sati 2089 suflete, din- 

tre care 1304 Romini, 16 Iz- 

raeliți și 769 Unguri, toți: de 

protecțiune romînă. După fe- 

lul ocupaţiunei se deosebesc în: 

goo agricultori, 17 meseriași, 7 

comercianţi, 25 cu profesii libere, 

40 muncitori și 15 servitori. 

Știii carte 149, dintre care 12 

femei; nu ştii carte 1940, din- 

care 1016 femei. Contribuabili 

sunt 466. După legea rurală din 

1864 s'a împroprietărit 333 lo- 

cuitoră cu 1056 fălci pămînt în 

țarină, 

Teritoriul comunei are o în- 
tindere de 1933.50 hectare. 

Viile ai 25.81 hectare. .   
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Animale sunt: 49 cai, 1425 

vite cornute, 509 porci, 8 ca- 

pre și 489 oi. 

“Totalul pămînturilor de -cul- 

tură este de 1271.27 hect. 

Budgetul comunei, pe exer- 

cițiul 1891—92 are la venituri 

lei 4572, bani 40 şi la cheltueli 

lei 3639, bani 73. 

Stupi de albine se numără 

IO1, cari, în 1890,ai dat 391173  -: 

kilgr. miere și 130391 kilgr. 

ceară, 

Comuna este străbătută de 

calea. vecinală neşoseluită Bu- 

hociul-Leca (Bibirești). 

Distanţele: la Bacăi, capi- 

tala județului, 10 kil.; la Să- 

cuieni, reședința plăşei, 13 kil.; 

la com. Letea 6 kil.; la com. 

Ruși 11 kil.; la com. Prăjești 

12 kil.; la Săucești 10 kil. și 

la com. Botești, 12 kil, 

Buhociul, geaf/, jud. Bacăi, pl. 

Trotușui, pe teritoriul comunei 

Oneşti, situat d'a stinga Oitu- 

zului. 

Buhociul, dea/, jud. Bacăi, plasa 

Trotușul, comuna Bogdănești; 

face parte din dealurile ce des- 

part apa Slănicului de a Oitu- 

zului. 

Buhociul, dea/, în com. Băleni, 

pl. Zimbrul, județul Covurluiii, 

aflător între căt. Oasele (com. 

Cuca) şi satul Băleni. 

Buhociul, moşie, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d,-s., com. Buhociul, des- 

„pre care Th. Codrescu în «Bu- 
ciumul Romîn», ne spune: «mo- * 

șie a mănăstirei Precista şi Ră- 

ducanul din Tirgul-Ocna, supusă 

Sf. mănăstiri Trei-Sfetitelor din 

Iași, închinată Sf. Mormiînt în. 

jos;are parte şi d-lui Banul Mano- 

„ lachiCoroiă, d-lui paharnicul Ioan 

Ciuşcă, care la anul 1845 cum- 

pără 40 stinjeni, în “prețul de
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200 galbeni, de la Ileana, năs- 

cută Guranda, soția lui Costan- 

tin Popa, care vinde acești stin- 

„jeni din hotarul Ruși şi fundul 
de Bacăii i Buhociul; sunt şi 

alți mai mulți răzeși şi părtaşi 

în ea. Are sat, cu o biserică, 

deservită de 2 preoți, 2 dascăli; 

1 privilegiat, 9 căpătăieri, 9 ne- 

volnici, 9 vădane, 1 vătav; pe 

lângă nmioşiile Bunești, Costeiul, 

Satul-Mare și altele, cu un nu- 

măr de 160 locuitori», 

Buhociul, șes, jud. Bacăi, plasa 

Siretul-d.-s., com. Buhociul, d'a 

stînga Siretului. 

Buhociul, va/e, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., pe teritoriul com. 
Tămaşi, 

Cerbul, 

sat, jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-s., 

reşedinţa com. Buhociul. Are o 

școală ; o biserică ortodoxă, fă- 

cută de cuvioşi, deservită de 1 

preot și 2 dascăli; o bis. cato- 
lică, făcută de locuitori la 1850, 

în care oficiază preotul din Pră- 

jeşti. Are 3 circiumi. Capi de 

familie se numără 252, din 920 

suflete. Animale sunt: 30 cai, 

657 vite cornute, 181 porci și 
5 capre. 

Buhociul-Mic saii Buhocelul, 

sat, jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-s., 

situat în com. Buhociul. Se gă- 

seşte la o distanță de 3920 m. 

de Buhociul-Mare. Se numără 

59 capi de familie, din 193 sufi. 

Are o circiumă, Animale sunt: 

140 vite cornute și 32 porci, 

Buhociul-Prăjeşti, moșie, jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-s., comuna 

Buhociul, cu 971 fălci întindere. 

Buhorelul, gea/, în com. rur, 

Drăgotești, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinţi.   
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Buhorelul, za/e, în com. rur, 

Drăgotești, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinţi.: 

Buhuşoaia, zaz. (V. Dorosteiul, 

pirii, com. Birleşti, pl. Bahluiul, 

jud. Iași). 

Buhuşoaia, moşie, în com. Bu- 

hușul, jud. Neamţu. (V. Bobeşti, 

sat). 

Buhuşoaia, zzoșie, jud. Neamţu, 

numită și Buhușul. (V. Bodești- 

Buhușoaia, moșie în com. Bu- 

hușul, pl. Bistriţa). 

Buhuşul, com. rur., situată în 

capătul despre S.-E. a plășei 
Bistriţa, la 460 41” 00“ latitudine 

bor. și la 240 22' 50“ longitudi- 

ne Est, jud. Neamţu, formînd 

cu marginele sale (în parte) ho- 

tarul jud. Roman și Bacău. | 

Se mărginește la N. cu com. 

Cotișa, la V. cu com. Căndești, 

de care se desparte prin riul 

Bistriţa, la E. cu jud. Roman 

-de care se desparte prin linie 

convențională, la S. cu judeţul 

Bacău, de care se desparte prin 

riul Bistriţa. 

Teritoriul săii, accidentat, este 

străbătut de lungi văi, formate 

de riul Bistriţa, piriul Orbicul 

şi pl. Bosculeasa. 

Este formată din satele: Bu- 

huşul (tirgușor), Bodești, Mar- 

gina şi Orbicul, cu o populaţi- 

une de 3155 locuitori saii 649. 

fam., 1500 bărbaţi şi 1055 fe- 

mei, din cari, după starea civilă : 

1716 necăsătoriți, 1178 căsăto- 

riți, 256 văduvi (30 văduve), 5 

despărțiți, dupăvirstă: 895 băeți, 
975 fete; după naţionalităţi: 

1519 străini, în mare parte E- 

vrei; 606 știii carte, 2549 nu 

știu, 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riți în 1864, sunt astă-zi 19 cară 

stăpînesc înşişi locurile lor; 36   
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ca urmași; un loc este părăsit 

şi se stăpinește de către co- 

mună și 94 de inși, cari, sunt 

de şi însuraţi și cultivatori de 

- pămînt, n'a nici un fel de pro- 
prietate. 

Locuitorii săteni se indelet- 

nicesc cu creșterea vitelor și a- 

gricultura ; cei din tiîrgușor, cu 

comerciul de diferite producte 

alimentare, precum și cu negoţul 

de cherestea şi cu plutăria,. 

Imașul are o întindere de 214 

hect., 50 arii, nutrind un număr 

de 2326 capete de vite. 

In această comună se află 1 

biserică în stare bună, cu 6 de- 

servenţi, plătiţi din fondurile 
comunei cu 2061 lei, 74 bani; 

o şcoală primară de băeţi și 
una de fete. 

Industria este reprezintată prin 

mai multe stabilimente, dintre 

care cel mai important e fabrica 

de postavuri înființată de răp. 

colonel E. Alcaz și care se află 

în stăpînirea moștenitorilor lui, 

(V. Buhușul, tirg). 

Budgetul comunei e de 18551 

lei la venituri și 17794 la chel- 

tueli. 
Comunicațiunea cu satele ye- 

cine se face prin șoseaua mixtă: 

Piatra-Bacăi, care parcurge co- 

muna pe o întindere de 25 kil. | 

aproximativ ; prin un drum care 

leagă tirgul Buhușul cu satul 

Blăgești, jud. Bacău, străbătînd 

riul Bistriţa, aproape de gura 

piriului Cotreanţa; prin două 

"drumuri, cari purced din faţa - 

ratoşului din vale a tirgușoru- 

lui Buhuşul, și conduc în judeţul 

Roman, unul prin satele Orbi- 

cul-d.-j., Orbicul-d.-s., Siliștea şi 

altul prin Bodești-Buhuşoaia , 

Ciolpan, Mocani; precum și prin 

calea fierată Piatra-Bacăii, care 

parcurge. teritoriul comunei pa- 

ralel cu șoseaua mixtă. 

Buhuşul, Zrg, în com. Buhușul,
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pl.: Bistriţa, jud. Neamţu, situat 

la 35 kil. departe de orașul Pia- 

tra, pe dealul cu aceeași numire. 

Are o populaţie de 2360 lo- 

cuitori, în cea mai mare parte 

Evrei, care se indeletnicesc cu 

comerciul, speculațiunea și in- 

dustria manufacturieră. 

In acest tirg se află: reșe- 

dința subprefecturei plăşei Bis- 

triţa; o judecătorie de ocol; două 

şcoli primare, una de băeţi şi 

una de fete, cu o populaţiune 

de. 160 elevi; un oficii telegrafo- 

poștal; o farmacie; o gară a 

_ drumului de fier dintre Piatra 

şi Bacăi; 1 biserică; reședința 

rabinului evreesc, care se pre- 

tinde a fi urmaș din seminţia 

„lui David, pentru care este foarte 

venerat nu numai printre Evreii 

din județ, ci și din țările cir- 

comvecine; mai multe sinagoge; 
un spital înființat de colonelul 
Alcaz. 

Aci se maiaflă fabrica de postav 
Eugen Alcaz, ce manipulează cu 

un capital de 2000000 1, 250— 

300 lucrători, 184 mașini, 51 scăr- 

mănători, 10 mașini de tors, 10 

pive, 3 mașini de tuns, 1 de 

uscat lină, 10 de vopsit și spălat, 

10 de urzit, 80 de ţesut, 4 de 

spălat postavul, 1 de uscat pos- 

tavul, 3 bortace, 1 mașină cu 

o turbină (ambele cu putere de 

cîte 200 cal), producind 240— 

250 bucăți de postav de so m. 
pe săptămînă. | 

„Mai este: 1 fabrică de lumi- 

nări de sei, 2 făbrici de oleiii, 

1 fabrică de vacs, 3 olării, 4 

căciulării, 8 croitori, 1 brutar, 

1 murengerie (fabrica de lumi- 

nări), 2 tinichigii, 1 fierărie, 1 

cărătășie, 1 armurărie, 1 povarnă 

(fabrică de spirt), 12 ciubotari. 
Bilciuri se ţin în localitate în 

toată Duminica. 

Numiri vechi ale tirgului: Bu- 

hușoaia, București-Mici, Tirgu- 
șorul.   
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Buhuşul, szazie de dr. d. f., jud. 
Neamţu, pl. Bistriţa, com. Buhu- 

șul, pe linia Bacăi-Piatra-Neam- 

țu, pusă în circulaţie la 15 Fe- 

bruarie 1885, Se află între sta- 
țiile. Girleni (10.8 kil.) şi Podo- 

leni (11.8 kil.). Inălțimea d'a- 

supra nivelului mării de 201"-,06. 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 125385 lei, 40 

bani. 

Buhuşul, deaf, jud. Neamţu, în 

prelungirea către S.-V. a dea- 

lurilor Siliștea. Este situat în co- 

muna cu aceeași numire, plasa 

Bistrița. 

Buhușşul, 7oșze, cu părţi, în com. 

Buhușul, plasa Bistriţa, județul 

Neamţu. Aduce un venit anual 

de 29375 lei, împreună cu ca- 

sele proprietății. Arendășia po- 

sedă : vite cornute, cai, pluguri, 

în valoare aproximativă de lei 
"93000. 

Buicani, 7a/ala, în jud. Mehe- 

dinți, plaiul Cloșani, ţine de com. 
rur.' Ponoarele. . 

Buiceşti, sa, jud.: Gorj, apar- 

ținînd comunei Cernădia, din 

plaiul Novaci. Se limitează la E. 

cu apa Cernădia și pădurea Cu- 

răturile, la V. cu apa Balota și 

la. N. cu Munţii Carpaţi. 

Are o întindere cam de 1200 

“hect., producind aproximativ: 

850 hectol, porumb, 185 decal. 

ţuică, 185 kg. fasole, 480 kg. 
lînă, 1 hectol. cînepă, 13 hec- 

tol. arii, 80000 kg. fin. 

Numele se zice că 'l poartă 

de la primul săi fondator Bui- 

cescu, Locuitorii sunt veniți du- 

pă valea Jiului. Are o popula- 

ție de 162 familii, cu 504 su- 

flete, din cari 85 contribuabili. 
Locuitorii posedă 35 pluguri, 
I00 care cu boi, 4 căruţe cu 

"cai, 408 vite mari cornute, 53   
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cai, 296 oi, 42 porci, 93 capre 

şi 50 stupi. 

Această comună este udată 

de apa Ciocădiei, cătunul fiind 

aşezat pe partea” stingă a a- 

cestei ape și de piriul Balota. 

"In cătun sunt 4 mori pe apa 
Balota; 25 fîntîni. 

Poteca cea mai principală din 

acest cătun ce duce la munți, 

este aceea ce duce din comuna 

Bumbești-Piţicul, trece spre N., 

tae plaiul cătunului, și intră în 

drumul Schelei-Timpa. 

In cătun se află 1 şcoală 

şi primăria comunei Cernădia ; 

şcoala e frecuentată de 31 elevi 
din 41 înscriși. 

Are 1 biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți. 

Proprietăţile din acest cătun 

aparțin locuitorilor moșneni. 

"Calitatea pămîntului e medi- 

ocră, terenul fiind pietros şi hu- 
mos. 

Buiceşti, sa/, face parte din com. 

rur. Turia, pl. Oltul:d.-j., jud. 

Olt. Are o populaţiune de 300 

locuitori. Aci e o biserică, fon- 

dată la anul 1770 de locuitori, 

şi reparată la anul 1830. 

Buiceşti, căfua, în jud. Mehe- 

dinți, plasa Motrul-d..j., ține de 
com. rur. Gura-Motrului. 

Buicliul, da//ă, jud. Dolj, plasa 

Cimpul, com. Ciuperceni. 

Buila, zise, pe muntele Culmea- 

Arnota, pe care-l udă la V. riul 

Bistriţa, iar la E apa Costeşti: 

lor. Cade între muntele Coco- 

rul și piscul Arnota, î în judeţul 
Vilcea, 

Buimăceni, com. zur., situată în 

centrul plășei Jijia, jud. Boto- 

şani. Se întinde pe valea Jijiei 

şi dealurile din dreapta şi stin- 

ga sa,
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E formată din satele: Albești 

Buimăceni, Capul- Pădurii, Cră- 

__ciumeni, Jumătăţeni, Petrești şi 

Şătrăreni. Are o suprafață de 

7150 hect. şi o populaţiune de 

560 familii, saii 2008 suflete, cu 

450 contribuabili; locuesc în 453 

case; locuitorii sunt Romiîni, și 

se ocupă cu agricultura și creș- 

terea vitelor; sunt și 6 familii 

de Evrei. . 
Teritoriul comunei, format în 

cea mai mare parte din dealuri, 

este de bună calitate şi produce 

„cereale în alte. 
Comuna e străbătută, prin mij- 

loc, de riul Jijia, în lungul că- 

ruia se află așezate satele ce 

compun comuna, iar șesul Jijiei 

este lăsat imașuri pentru vite, 
al căror număr e de 8160: 3769 

vite boi şi vaci, 300 cai, 450 

porci, 3650 oi; sunt 226 stupi. 

In partea de N. a comunei 

şi spre V., pe dealuri, se află 

păduri, care formează mai multe 

grupe, ce se exploatează, com- 

puse mai mult din stejari și cari 

aii o întindere de 673 hect.; pe 

coastele dealurilor ce mărginesc 

Jijia sunt 17 hect. vii, cari aă 

produs în 1888, 640 hectol. vin. 
- In comună sunt 10 iazuri. 

Drumurile pietruite lipsesc cu 

totul. Prin comună trece linia 

fierată Dorohoiu-Iași. 

„+ Budgetul comunei a avut la 

venituri, pe anul 1889/90, 6262 

lei; iar la cheltueli 6153 lei, 9o 
„bani. 

Are 4 biserici, cu 2 preoţi și 

4 cîntăreți şi o şcoală mixtă, în- 

treţinută de judeţ, cu 1 învăţă- 

tor și 30 școlari. 

Buimăceni, sat, pe ţărmul stîng 
al Jijiei, în centrul comunei Bui- 

măceni, pl. Jijia, jud. Botoşani, 

cu o suprafață de 892 hect. şi 

o populație de 68 familii: sait 

"293 suflete, din cari 72 contri- 

buabili. . 
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Are 1 biserică, făcută de lo- 

cuitori, cu 1 preot și 2 cîntăreți 

şi o școală mixtă a judeţului, cu 

I învăţător și 30 școlari, 
Aici este reședința comunei 

Buimăceni, ” 

Numărul vitelor cornute este 

de 175; sunt 50 cai mari și 

mici, 735 oi, 60 mascuri şi 50 

stupi. | 

In cătun se găsește 1 cir- 

ciumă. 

Bujina, panct de hotar, între par- 

tea de moșie a locuitorilor din 

com. Pleaşovul și moșia Riioasa, 

în direcţiunea despre N., jud. 

Teleorman. 

Bujoara, fădure, 'jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., comuna Seaca, 

particulară, compusă din ceri, 

ulmi, jugastri, fagi. Predomină 

cerul. 

Bujora - cu- Taura, îrupur? de 

pădure ale statului, în întinde- 

re de 175 hect., formînd, îm- 
preună cu trupul Păduricea, de 

100 hect., pădurea Milostea, si- 

tuață în com. Milostea, pl. Ol- 

tețul-d.-s., jud. Vilcea. 

Bujorăscul, dea/, situat la S. de 

com. Ciuperceni, plasa Ocolul, 

jud. Gorj, acoperit cu pădure. 

E proprietatea locuitorilor co- 

munei Ciuperceni. 

Bujorăscul, dea/ mare, în pl. Văi- 

lor, jud. Mehedinţi, peste care 

trece șoseaua judeţeană Tur- 

“nul - Severin - Tirgul-Jiii. Acest 

deal începe de la precurmătura 

Culmii - Frumoase, din hotarul 

Padeşului şi se termină în jud. 

Dolj, avind cea mai mare înăl- 

țime a sa de peste 500 metri; 

desparte jud. Mehedinţi de jud. 

Gorj.   Bujorăştilor (Dealul-), Zea/, co- |.   
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respondent văiei cu același nu- 

me, în com. Cudalbi, jud. Co- 

vurluiă. 

Bujorăştilor (Valea-), va/e, pe 
teritoriul com. Cudalbi, plasa 

Zimbrul, jud. Covurluii; e a- 

coperită cu vii numeroase și. de 

bună calitate. 

Bujoreanca, sa, jud. Dimbo- 

viţa, pl. Ialomiţa, căt. comunei 
Cătunul, 

Bujoreanca, saf, face parte din | 
comuna rurală Tărtășești, pla- 
Znagovul, judeţul Ilfov. E si- 

“tuat la Vest de Călugărul, pe 

şoseaua naţională Bucureşti-Pi- 

tești. : 

Se întinde pe o suprafaţă de 

532 hect., cu o populaţie de 290 

“locuitori. D-l G. D. Vernescu 

are 350 hect. şi locuitorii 182 

hect. | - 

Proprietarul cultivă 190 hect. 

(o sterpe, 25 izlaz, 125 pădure); 

locuitorii cultivă 165 hectare, 

restul rămîn sterpe. 
Are o biserică cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 2 preoţi 

şi 2 cîntăreţi. Comerciul se face 

de 2 circiumari, . 

Numărul vitelor mari e de 

161 și al celor mici de 394 

Bujoreanca, căzu, pendinte de 
com. Flămînda, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca, situat pe dealul 

Cîlniștea, proprietatea d-lor fraţi 

Alexandrescu. 
Are o suprafață de 9şo hect., 

din cari 60 hectare pădure de - 

“stejar, e 
In 1864 s'aii împroprietărit 69 

locuitori, foști clăcași, dîndu-li-se 

207hect, 

_Venitul total al moşiei este 

de 14000 lei. 

Bujoreanul (Asan-Aga),că/us, 

pendinte de comuna Răsuceni,
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pl. Marginea, jud. Vlașca. (Vezi | 
Asan-Aga). 

Bujoreanul, fintină, pe șesul 
Crasna, jud. Fălciu, lingă pir. 
cu același nume, în faţa satului 
Cordeni, com, Vineţeşti, plasa 
Crasna. (V. Cordeni, sat). 

Bujoreanul, /oc aradil, în com. 
Tudor-Vladimirescu, jud. Te- 
cuciii, pe o întindere de 849 
hect., 16 arii, proprietatea d-lui 
Verona; se întinde spre E. pănă 
în Lunca-Gerului. 

Buj oreanul, pădure Particulară, 
supusă regimului silvic, ce se află 
pe moșia Bujoreni, com. Bog- 
dănești și Bujoreni, plaiul Co- 
zia, jud. Vilcea. 

Bujoreni, com. rur., pl. Cozia, 
jud. Vilcea, compusă din 5 că- 
tune: Bujoreni, Malul-Alb, Ol 

„teni, Lunca şi Mosoroasa. E si- 
tuată pe Valea-Oltului, la 3 kil. 

de reședința judeţului și la 10 
kil. de a sub- -prefecturei. 

Are o populaţie de 1043 loc. 
(535 bărbaţi și 508 femei), în 

care intră și 8 familii de ŢIi- 
gani; sunt: 230 capi de familie; 
240 contribuabili și 230 case, 

Sunt 2 biserici: una în căt. 
Olteni, zidită la anul 1831, și 

„a doua în căt. Bujoreni, zidită 
la anul 1812, 

„Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura și desfac produsele 
lor la R.-Viicea. 

In comună sunt: 11 caj, 80 
boi, 130 vaci, 235 oi și 170 
porci. a 

Un număr de 124 locuitori 

S'aii împroprietărit după legea 

din 1864 pe 417 hect. pămînt, 
pe moșia statului şi pe alte două 

moșii particulare. | 
Școala, există în comună de 

vro 10 ani, Clădirea e proprie- 

"tatea. comunei, Se frecuentă de   
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21 copii, din numărul de 115 în 

vîrstă de școală. Știă carte 55 

bărbaţi și 15 femei. Cu întreţi- 

nerea școalei statul cheltueşte 

anual 1404. lei, 

Vatra satului are 65 hect,, 

iar comuna, cu izlaz cu tot, 417 

hect, 
"Cînd recolta e productivă se 

fabrică aci pănă la 3500 decal. 
de ţuică, 

Venitul și cheltuelile comu- 
nei se urcă la cite 1200 lei a- 
nual. 

Șoseaua națională Rîmnicul- 
Riul-Vadului străbate partea de 
Est, 

Se mărginește la N. cu com. 
Gura-Văiei și Bogdănești, la S. 
cu orașul Rîmnicul- Vilcea, la 
Est cu județul Argeș, de care 
se desparte prin riul Oltul, și 

la V..cu comunele Vlădești și 
Olăneşti. 

În partea de N.-V. a comu- 

nei sunt dealurile Pleșea și Pur- 
căreţul, 

Luncile se numesc: Glămcile, 

Toporanul, Bradul și Dobranul. 

O parte din.: moșie s'a vindut 

în 7 loturi la 7 locuitori, 

Bujoreni (Bujoreşti), sat, cu 20 

familii pe malul stîng al Teleor- 
manului, jud. Argeș, pl. Cot- 

mcana. Face parte din comuna 

rur. Vulpești. Moșia Bujoreni, 
de aproape 1200 pogoane, a- 

parține d-lui George I. Laho- 

vari. 

Bujoreni, sa, în jud. Tutova, 

pl. Tirgul, com. Slobozia-Zor- 

leni, spre N.-E. de satul Zor- 

leni. Populaţia sa e cuprinsă în 

acea a satului Zorleni. A fost 

jefuit, împreună cu satele vecine, 

de către armatele. polone pe la 

anul 1667, în timpul domniei 
lui C. Cantemir. 

Bujoreni, sa, face parte din com. 
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Tur. cu același nume, pl. Cozia, 

„jud. Vilcea. Cade în partea de 
S. a comunei, pe şoseaua na- 

țională Rimnicul-Vilcea-Rîul-Va- 

dului. Are o populaţie de 203 lo- 
cuitori, 103 bărbaţi și 102 femei. 

Copii în vîrstă de școală sunt 
19, 8 băeţi şi rr fete, din cari 

urmează numai 3. E la distan- 

ță de 1 kil. de satul Olteni, 

reședința comunei. 

Aci e o biserică cu hramul 

Sf. Nicolae, preînoită de Preda 
Bujoreanul, <în zilele—scrie pe 
pisanie — înălțatului nostru îm- 

părat Alexandru Pavlovici, a- 

flindu-se Episcop al Noului Se- 

verin D. D. Nectarie, anul 1812, 

- August în 19 şi la anul 1866: 
S'a preinoit al doilea». 

Bujoreni, dea/, în raionul comu- 
nei Bujoreni, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea, pe care se cultivă 11 
hect., 5o arii vie. 

Bujoreni sai Gurani, fru/ de 

moșie, neiocuit, fost al familiei 

Lapati, trecut în urmă în po- 

sesiunea Principelui B. Știrbeiă 

odată cu moșia Pietroșani ; este 

azi întrupat la această din ur- 

mă. E situat la S.-V. moșiei, în 

pl. Marginea, jud. Vlașca. 

Bujorescu, 7ns+/ă în Dunare, în 
dreptul comunei Fîntînelele, jud. 
Teleorman. Are o întindere ca 
de 12 hect. și este acoperită 
cu zăvoiii de salcie, plop și ca- 

tină. | 

Bujorescu, pichet militar, pen- 
tru paza frontierei, pe marginea 

Dunărei, în jud. Teleorman, în 
dreptul insulei Bujorescu de la 

care și-a luat numele; poartă 

No, 14. 

Bujoreşti, cătun, în plasa Tirgu- 
lui, com. Antonești, jud. Te- . 

leorman. Populaţiunea lui este
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de 287 suflete, din cari 44 con- 

tribuabili. 

Bujoreşti, moșie, jud. Teleorman, 
între comunele Licuriciul și An- 

toneşti, proprietate a d-lui Cons- 

tantin Politimos. 

Bujorul, com. rur., în pl. Prutul, 

jud. Covurluiii, reședința aces- 
tei plăşi, la depărtare de 54 

kil, de la Galaţi. Situată în mij- 

" locul jud. Covurluii, pe văile 

Chinejei şi Covurluiului, aceas- 
tă comună se mărginește la N. 

cu com. Băneasa şi Jorăști, la E. 

cu com, Vlădeşti,la S.cu Firţă- 

nești și la V.cu Băleni și Virlezi. 

Pe teritoriul Bujorului curg 
pîraiele Covurluiul-Sec, Covur- 

luiul-cu-Apă şi Chineja, cărora 

le corespund văile respective. 

Mai sunt şi alte văi mai mici, 

precum : Rădiciul, Miloaia, Bu- 

jorul, Velichea, Vălcica-Draga, 

ete. Dealul cel mai însemnat e 

Piscul-Sărei. 

Bujorul este una din cele mai 

importante com. rur. ale jud. 

Covurluiii, atit în privirea întin- 

derei teritoriului cît și a popu- 

laţiunei, precum și a inștituţiuni- 

lor ce posedă. Ea numără ş că- 

tune, cari, după așezarea lor în 

direcţie sud-nordică, sunt: Pu- 

ţichioaia, Umbrărești, Tirgul-Bu- 
jor, reședința, Golășei şi Moscu. 

Locuitorii se. împart ast-fel: în 

Tirgul-Bujor sunt bezmănari; în 

Puţichioaia și Golășei, foști clă- 

cași; în Umbrărești, parte foști 

clăcași, parte răzeși; în Moscu 
numai răzeși. Numărul total al 

contribuabililor e de 492, fami- 

lii sunt 743, cu 2747 suflete, din 

cari: 1411 bărbaţi, 1336 femei; 
1365 necăsătoriți, 1247 căsători- 

ți, 133 văduvi, 2 divorțaţi; 276 

cu știință de carte, 2471 fără. 

Populația izraeliță se cifrează 

„la 77 suflete, 

Suprafaţa întreagă a terito- ! 

7 

„teşte la 10918 hect., 

car  Catargiii, 
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riului acestei comune se 'soco- 

din cari 

4730 hect., 44 arii, pămînt ara- 

bil, 2742 hect., 75 arii, imaș, 

188 vii, 2288 pădure, 107 hect., 

25 arii, vetrele satelor și 67 hect., 

21 arii, teren netrebnic. Din te- 

ritoriii, 7430 hect. aparţin pro- 

prietăței mari, reprezintate prin 

moșiile particulare: Golășei (Pi- 

tăroaia), Puţichioaia, Urecheşti, 

Umbrărești, aceasta în 4 tru- 

puri aparţinînd la 4 proprietari, 

și Armeneasca; restul de 3389 

hect, sunt ale sătenilor. Dintre 

instalaţiile gospodărești ale pro- 

prietarilor : mari, se disting în- 

tre primelc ale județului Covur- 

luiii cele de la moșiile Golășei, ale 

d-lui Lascar Catargii, fost prim- 

ministru și fost locotenent Dom- 

nesc; Puţichioaia, ale d-lui Pa- 

raschiv Sechiari, și Moscu, ale 

d-lui G. Fulger. Osebit de a- 

" ceasta, la Golășei, alăturea chiar 

cu tirguşorul Bujor, ce aparţine 

aceleiași moșii, pe o colină în- 

cîntătoare, ce dominează întrea- 

ga regiune, este un castel prea 

frumos al d-lui şi d-nci Las- 

cu admirabile 

grădini, cu lac artificial. Cas- 

telul cu grădina ocupă o în- 

tindere de teritorii de 12 

fălci; lacul artificial se găsește 
în partea din 'valea apusană a 

grădinei;. e format din apele 

piraielor și izvoarelor vecine; 

are peşte și se poate umbla pe 

"el cu barca; în mijlocul lui se 

află o mică insulă legată cu 

podeț de uscat. 

Terenul acestei comune în 

multe părți e năsipos; în Puţi- 

chioaia e chiar o carieră de pie- 

triș, exploatată de județ. - 
Producţia agricolă se cifrează 

în totalla 93059 :hectol., iar pe 

"specii: 21792 hectol. griă, 22500 

"secară, 12042 orz, 2784 rapiţă, 

28878 porumb, 4186 ovăz, 624 

" malai, 72 cînepă. și 180 in,   
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„.. Statistica vitelor prezintă ci- 

frele următoare: boi 1353, vaci 

II5I; cai 182, armăsari 13, 

oi 7740, capre 180,. porci 428; 

în total 10747 capete. 

Pe lingă. agricultură și creș- 

terea vitelor, locuitorii de' aici 

„se ocupă și cu cultivarea viilor; 

în Tirgul - Bujor “însă sunt mai 

mulți neguțători mici, în maio- 
ritate Evrei, La Moscu este o 

moară cu foc; sunt şi cite-va 

mori de vînt, 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri de 12519 lei 65 bani și 

-la cheltueli -de 11506. lei. 44 

“bani. Dările directe anuale că- 

tre stat, județ,: comună și ca- 

mera de comerciii se ridică în 

total la 18833 -lei 40 bani. 

Biserici 'sunt 4: . Adormirea- 

Maicei-Domnului (vechiă şi de- 
teriorată), în Golășci; Sf, Dimi- 

trie, în Umbrărești (tot vechiă); 

Sf. Gheorghe în Puţichioaia (de 

curind: construită); şi Sf. Voe- 

vozi, în Moscu (zidită în 1882); 

bisericile ai pămînt rural, afară 

“de cea din Moscu, ca una ce 

e întrun sat răzășesc, După 

împărțirea parohiilor din: 1888, 

com. Bujorul, afară de: căt, Pu- 

ţichioaia, care e alipită la Fir- 

țăneşti, formează o parohie, cu 

catedrala Adormirea, deservită 
de un preot paroh, un preot a- 

„„jutor şi 5 cîntăreţi, - : 
„Şcoli asemenea. sunt 4: 1 de 

băeţi în Golășei, 2 mixte în Pu- 

țichioaia și Moscu și 1 de fete 

în T.-Bujor; cea. din Golășei - 

are 46 elevi din 64 înscriși, cea 

din Puţichioaia are 29 elevi din 

"32 înscrişi, cea din Moscu are 

35 elevi din 45 înscriși şi cea 

„de fete din “T.-Bujor are 21.e- 

leve din .30 înscrise, 

Pe -lingă reședința subpre- 

fecturei plășei Pruţul şi a:me- 

dicului respectiv, în T.Bujor:se” 
„află și un biuroi telegrafo-poştal, 

întreţinut de judeţ, un, spital
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rural al statului cu 40 paturi, 

înființat în 1890, în locul unei 

infirmerii judeţene de 1ş paturi, 

ce a existat mai înainte, 

Bujorul (Tirgul-), firgușor, re- 

ședința com. Bujorul, pl. Prutul, 

"jud. Covurluiii, format din două 

şiruri de căsișoare lipite în mare 
parte una de alta. și așezate de 

ambele laturi ale șoselei jude- | 

“ţene ce-l străbate. Numără 29 

„familii cu 156 suflete, din cari 
17 familii cu 77 suflete Evrei, 

„restul Romîni. 

... Terenul, pe care e situat a- 

cest tirgușor, aparţine “moșiei 

Golăşei; pentru acest teren lo-'| 

cuitorii plătesc bezman, Are o 

școală de fete ; biuroii telegrafo- 

postal; un spital, și e reședința 

sub- prefecturei și a medicului: 
plășei. 

“Bujorul, com. rur., situată în par- 

- tea..5.-V. a judeţului Vlașca, 

“la hotarul Teleormanului, pl. | - 

„. Marginea. La această comună 

„se unesc riurile Vedea și Te- 

leorman şi dai în Giîrla-Mare, 

care apoi dă în Dunăre. Este 
situată pe proprietatea Petro- 
şani a principelui D. B. Știrbei. 
Distanţa de la Giurgiu:e de 37 

kil., iar de la Stănești, reședința 
- plășei, de 22 kil. : 

” In 1887, în această comună, 

- se află 240 'contrib. saii 1200 

- suf. In 1888, 282 contrib. sai 

-.1196.suflete, . 
„Venitul comunei în anul 1886 

era de lei 5475, iar cheltuelile 

de 5218 lei. In 1887 venitul 

era de 3297, iar cheltuelile de 

"3149 lei și în- 1888 venitul de 

4458, iar cheltuelile de 4119 Lei. 

In 1887 s'a arat.pe această 

- comună suprafaţa de 1320 hect. 

- cu “diferite cereale, în deosebi 

"gri, porumb, rapiță şi orz, 

Aci se cresc gogoși de mă 
„tase, 

Este mai   
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Se află 66 hect. cu vii. 

In 1864 s'aii împroprietărit 145 

locuitori foști clăcași pe 598 

hectare, 

In 1888 se aflaii în această 

„ comună: 436 boi, 100 bivoli, 252 

vaci, 396 cai, 3528 oi şi 150 

rimători. 

Aci este o biserică zidită la 

1839, şi care la 1869 s'a repa-- 

rat de Principele Dim. Știrbei. 

- Are hramul Sf. Dumitru; e de- 

servită de 1 preot şi.2 cîntă- 

reţi; depinde de parohia Pe- 
| troșani. 

In comună se află o şcoală 

-- mixtă cu 4 clase, făcută de zid 

şi în bună stare, 

Sunt 5 circiumi. 

Prin comună trece șoseaua ju- 

dețeană Giurgii-Zimnicea. Este 

departe de Giurgii de 27 kil., 

de Alexandria de 28 kil., de 

Bucureşti de 89 kil. 
„În această comună sunt 2 pi- 

chete pentru paza hotarelor des- 

pre Bulgaria. 
" Sunt mai multe pilcuri de pă- 

dure de salcie şi ostroave cari 

se află descrise la Petroșani. 

La capul moșiei trece Drumul 

Untului, drum pe care treceaii 

- Turcii ce locuiaii raiaua Giurgiu- 

lui ca să negustorească în judeţ. 

Bujorul, dea, jud. Bacăi, plasa: 

Siretul-d.-j., de pe teritoriul co- 
 munei Răcătăul. 

Bujorul, dea, în jud.. Tulcea, pl. 

Măcin, pe teritoriul com. Tur- 

coaia și pe al cătunului Turcoaia. 

mult o ' prelungire 

nord-vestică a dealului Caraci- 

„cula, de pe teritoriul comunei 

Cerna. Se întinde spre N., avînd 

o direcţiune. generală de la S.- 

E. la N.-V.; brăzdează partea 

„centrală a plășei și cea de E. 

„a comunei, Este despărțit de 

dealul Priopcea printr'o vale 

cam ripoasă, pe malurile căreia,   
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merge drumul județean Cerna- 

Măcin. Nâtura lui pe alocurea - 

este stincoasă, Este acoperit par- 

“te numai cu fineţe și pășuni. Pe 
la poalele lui occidentale merge 

drumul comunal Satul-Nou-Mă- 

cin. 

Bujorul, ' Zac, pe teritoriul com. 
Alimăneşti, pl. Siul-d.-s., -jude- 
ţul Olt. Se zice că s'a numit ast- 

fel, după numele unei plante 
numite bujor, care creștea săl- 

batică pe o mare întindere în 

jurul lacului. 

Bujorul, loc cu izvoare, jud: Ba- 

căi, pl. Muntelui, com. Măgi- 

reşti, de pemuntele Mădărzăul, de 

'unde își are obirșia piriul Ruja. 

Bujorul, foc cu izvoare, judeţul 

Bacău, pl. Siretul-d.-s., de pe 

teritoriul comunei Buhociul. 

Bujorul, pzaaute, în jud. R.Sărat, 

pl. Rimnicul, com. Chiojdeni, în 

partea de N. a comunei; face 

parte din culmea dealului Mă- 

gura. Este acoperit cu păduri 

și pășuni. Vara se așează pe 

diînsul multe stîne de oi. | 

Bujorul, pirîi, com. Oţeleni, pl. 

Mijlocul, judeţul Fălciu. (V. Ro- 

goza). 

Bujorul, zîrîiz, ce se varsă în 

Riul-Doamnei, pe teritoriul com. 
- Corbi, . căt,  Sboghiţești, plaiul. 

Nucşoara, jud. Muscel. 

Bujorul, vale, com. Oţeleni, pl.. . 

“Mijlocul, jud. Fălciii. 

Bujorului (Măgura-),-măgură, 
"la E. com. Slobozia-Mindra, 

jud. Teleorman. 

Bujorului (Valea-), va/e, află- 
toare în comuna cu același nume, 

jud. Covurluiii,
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Bujorului (Valea-), vaze, jud. 
Vlașca, începe din moșia Uzu- 
nul, de la căt. Buturugari şi se 

"varsă în apa Cilniștea, o dată 
„cu valea Găveni, luînd -la gura 
„ci numirea de Valea-Uzunului, 
după satul Uzunul, prin care 
trece. 

com. 'Tirgșorul- 

“Tirgșorul, județul 

Bularul, zor, 

Vechii, pl. 
Prahova, 

Bulatanul, ziriia;, jud. Neamţu, 
izvorește dintre ramurile mun- 

ților Raicu și Petru-Vodă; curge 
" printre dinsele, în direcţiune S.- 

E., pănă în dreptul satului Co- 
roiul, teritoriul com, Călugăreni, 
plasa Piatra-Muntele, unde se 

« uneşte cu piriiașul Bargilele și 
"apoi cu piriiașul Coroiul, formînd 
„ast-fel piriul numit Largul. 

„Bulătăul, fa//ă, în județul Iași, 
pădurea Prisăcani, pl. Braniștea, 

formată “din vărsarea Prutului. 

Bulăul, pădure, jud.: Bacău, pl. 

: “Siretul-d-s., com. Obirșia. “Are 

0 întindere de 40 hectare. E. 

- compusă din arbori foioși, 

Buliba, ri, în plaiul Cloşani, jud. : 

- Mehedinţi; își ia naștere din s. 
-- Proiteşti, apoi unindu-se cu mai 

-* multe piraie, formează lacul nu- 
mit Zătonul, în com. rur.. Po- 
noarele; de aci, ascunzindu-sesub 

- Dealul-Ponoarei, ; trece pe sub 
podul. natural de piatră din. a- 

.. ceastă com., și izvorește de odată, 
„= în “rii: mare, de sub nişte stînci 

. de piatră, din locul numit Va- 
lea-Găinei; își urmează cursul 

- spre Baia-de-Aramă, pe care o 
udă în trecerea: sa, primind aci 

- în stinga doi afluenți: Ieruga, 
ce trece .prin -curtea mănăstirei 

- Schitul-Baia-de-Aramă -și: Izvo- 
” rul-cel-Marc,. ambele: :cn...apă 

foarte curată Și bună. de. băut; | 

96760, dlarele Dicţionar Geografic, Voi, I7, 

bei 

Bulbucani, sat,   
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îşi continuă 'cursul prin” Lun- 

ca-Băei; la satul Tarniţa' se îm- 

'preună cu riul Brebina, aruncîn- 
du-se în Apa-Motrului, la satul 

- Apa-Neagră, din com. rur. Ne- 
goeşti, , 

Acest rii a: servit la pune- 
rea în mişcare a mașinelor cari 

extrăgeati arăma din minele Băei- 

de-Aramă.: Pe acest rii se află: 
mori și pivi. 

Bulbac, mauzre, ce se: dă viroa- 

gei Făurei, jud. Brăila, înainte 

de a intra în acest judeţ, din 
judeţul Buzăă, 

Bulboanele, fă/pi adinci, săpă- 

- furi, în girla cea săpată pe te- 

ritoriul comunci Fintinelele, pl. 
Siretul, jud. Botoșani, 

Bulboasa, se numește partea 

dealului: Fundătura, ce. se: :pre- 

lungește de la satul Micleşti, 

pl. Crasna, jud. Vasluii, pănă 

“în dreptul satului Chircești. 

Bulboasa, Zea/, se întinde la 

„Vestul com. Oșești, pl. Stemni- 

cul, jud. Vasluii, despărţind-o 
de satul Fistici. 

Bulboasa, va/e, se întinde în par- 

tea de E. a satului Chircești, 

com. Miclești, pl. Crasna, jud, 
Vasluiu. 

Bulboci, 4ă//, pe teritoriul: mo- 

"şiei Brehuești, com. Brehueşti, 

„pl: Siretul, jud. Botoşani, 

“în partea de 

Vest a com. Gropniţa, pl. Co- 

poul, jud. Iaşi, situat pe coasta 

" de S.: a'dealului Crucea. Se zice, 

că după. pozițiunea locului - ce 

este ridicată saii bulbucată, și-a 

luat numele: Satul, chiar de la 

prima lui formaţiune. Are o po- 

pulaţie de 135 familii, sau 572 
 „loGuitori Romîni,; poze 7 

„. bucani, din com. 

Copoul. 

Bulbucata, com. rur., 

““ din cătunele: Bulbucata, Făcăul 
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“In fața satului: se află iazul 
Bulbucani, format din piriul Ji- 

jioara. Are o biserică de lemn, 
făcută la 1864, deservită . de 1 

preot și 1 cîntăreţ. 

Vite sunt în număr de 2510 

capete, din cari: 545 vite mari 

cornute, 1253 oi, 133 cai și 579 

rimători, 

Bulbucani, zas, în partea despre 
“E. a com. Belceşti, pl. Bahlaiul, 

jud. Iaşi. Serveşte de hotar în- 

tre această comună și satul Bul- 

Gropniţa; -pl. 

compusă 

şi Găstești-Coteni, situată în pl. 

Neajlovul, pe coasta dreaptă a 

văii Neajlovului, jud. Vlașca, De- 

părtarea cea mai mare a cătune- 

lor între ele este de 4!/ .kil. 

Com. e departe de București de 
38 kil., de Giurgiu de 45 kil., 

iar de Obedeni, reședința. plă- 

șei, de 14 kil. Este o șosea jude- 

țeană, ce duce la Obedeni. 

In 1887 se aflaii în: această 

„comună 254 contribuabili, sait 

1455 suflete. 

Venitul: comunal în. 1886 era 

de lei. So81, iar cheltuelile -de 

„4838 lei. In 1887 venitul era de 

3809 şi cheltuelile de 3316 lei. 

Sa cultivat în 1887 o su- 
prafață de 1200 hect.. cu di- 

ferite cereale. _ 

In 1888 se aflaii 31 hectare, 

50 arii, acoperite cu vii. Sunt 

pometuri multe. 

“In 1888 s'a cultivat aci de 

„către 104 locuitori, suprafaţa de 

97 hect., I1 arii, cu tutun,. care 

aii produs 43475 kilgr. tutun, în 

valoare de lei 36350. Aci a fost 

„ cea” mai mare producţie a'anu- 

lui aceluia din întregul judeţ, 

-: Cupa co com. Cămineasca şi Letca- 

“Nouă, 

In com. sunt 3 biserici, de. 
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BULBUCATA (VELEA) 

servite de 2 preoți și 5 cintă- 

reți, constituind o parohie. In 

1888 s'au oficiat la toate biseri- 

cile din această comună 86 bo- 

tezuri, 10 căsătorii și 42 în- 

mormîntări, 
Aci este o școală mixtă, cu 4 

clase, de zid, făcută de curînd, 

la care, în 1888, ai urmat 50 

băeţi și o fată; după lege 

trebuia să urmeze 62 băeţi și 

17 fete; este condusă de un 

învăţător. 
In 1888 se aflati aci 652 boi 

şi vaci, 206 cai, 2007 oi și ca- 

pre şi 135 rimători. 

In această com. sunt 6 cir- 

ciumi, 

Este un petic de pădure, în 

cătunul Bulbucata, de 101 hect. 

Se află o moară cu turbine, 

pe apa Neajlovului. 

Bulbucata (Velea), căzu, pen- 

dinte de com. Bulbucata, si- 

tuat pe coasta dreaptă: a Neaj- 

lovului, plasa Neajlovul, judeţul 

Vlașca, 

Proprietate a d-lui Dr. I. Ni- 

culescu. 

Moșia are o suprafață de 1630 

hect, - 
La 1864 s'a dat la 115 lo- 

cuitori, foşti clăcași, suprafaţa de 

450 hect., răminind 1200 hect. 

Are un petic de pădure de ște- 

jar de ior hect. 

Venitul moşiei pe 1868 a fost 

de 40000 lei. 

Școala comunală a com. Bulbu- 

cata se află în acest cătun. Sa 

făcut în anul 1887, după testa- 

mentul "vechiului proprietar Pe- 
tre Niculescu, care a lăsat un 

fond de 100000 lei pentru con- 

struirea și întreținerea școalei, 

numind executortestamentar pe 

d-l Dr. 1. Niculescu, din Bu- 

curești,. 

“Pe apa Neajlovului s'a con- 

struit de curind un fâcău sis- 

tematic,   
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Aci este o biserică, zidită la 

1856, cu hramul St. Ștefan, de- 

servită de un preot şi 2 cîn- 

tăreți; în 1888 sai oficiat aci 

56 botezuri, 7 căsătorii și 22 

înmormiîntări. 

Sunt 2 circiumi. 

Bulbuceni, sa, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-s., com. Poiana, împrăş- 

tiat, situat pe dealul Icleanul, 

la 4 kil. N-E. de Poiana-d.-s., 

unde e reședința comunei. Are 

697 suflete, 363 bărbaţi și 334 

femei.. L.ocuesc în 117 case. 

Copiii din sat urmează la școala 

mixtă din satul Poiana-d.j., ce 

este la 7 kil. depărtare. Știii 

carte 40 locuitori. In sat sunt 

2 biserici de lemn. Sunt 3 me- 

seriași: 1 fierar, 1 rotar și 1 

cărucer. 

Bulbuceni, dea/, jud. Gorj, în 

partea de E. a comunei Șipotul, 

vine în prelungire despre N. și 

merge spre S$. în toată întin- 

derea cătunelor Șipotul și Spahii. 

Este acoperit de pădure, cu e- 

senţe: de cer, gorun și puţin fag. 

Este proprietatea statului. 

Bulbuceni, moșie particulară, ju- 
dețul Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. 

Poiana, în satul Bulbuceni, a- 

parține moșnenilor. Are pădure 

pe dinsa. 

Bulbuceni, fădure particulară, 
jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Po- 

iana, pe moşia. Bulbuceni. A- 

parține moșnenilor. Esenţe: de 

stejari, ulmi, fagi şi jugastri; 

predomină stejarul. 

Bulbuceni, riu/ej, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Poiana, ce se 

varsă pe dreapta riului Coco- 

rova; curge prin valea Bulbu- 

ceni. 

Bulbuceni, vale, jud. Dolj, pl.   

- BULETA 

Jiul-d.-s., com. Poiana, prin car€ 

curge riul Bulbuceni. 

Buldişul, ziriă, jud. Bacăă, pl. 

Trotușul, com. Mănăstirea-Cașin, 

care udă satul Curița şi se 

varsă în piriul Curiţa. 

Bulea, Livezeni și Petreşul, ză- 
duri particulare, supuse regi- 

mului silvic, aflate pe moşia 

Măldăreşti, plaiul Horezul, jud. 

Vilcea. 

Buleandra, pădure, jud. Doro- 

hoiii, pe moşia Darabani, com. 

cu același nume, pl. Prutul-d.-j., 

spre N. de tirguşorul Darabani; 

se află crescută în mijlocul cîm- 

pului. Această pădure dimpre- 

ună cu pădurile Grozava și Po- 

driga, tot de pe această moşie, 

are o suprafață de 270 hect. 

Bulerca, movilă, la 2 kil. spre 

S. de satul Ruşeţul, jud. Brăila, 

între movilele Giurgiul şi Geme- 

nele. 

Bulerca, vale, în jud. Buzău, 

com. Vintilă-Vodă, pe hotarul 

despre com. Mănești; se scurge 

în riul Slănicul. 

Bulercii (Muchia-), colină, în 

jud. Buzău, com. Vintilă-Vodă, 

pe hotarul despre com. Mănești; 

goală și îzlaz. 

Buleta, saf, face parte din com. 

rur. Birseşti, pl. Ocolul, judeţul 

Vilcea. Are o populaţie de 271 

locuitori (141 bărbați şi 130 
femei).. Inainte de 1883 forma 

singură o comună sub numele 

de com. Buleta, iar de la această 

dată s'a alipit la Bărsești. 

Este situată pe valea Ruleta, . 

la 9 kil. de Rimnicul-Vilcei 

Are o biserică, fondată la 

anul 1838, de preotul Ion și alți 

locuitori. '



BULETA 

Buleta, za/e, formată din scur- 

gerea apelor după piscurile: 

Ciobea, şi Rarișul, com. Birseşti, 

“pl. Ocolul, jud. Vilcea, care, 

după ce udă com. Bărseșşti, se 

varsă în rîul Oltul, la punctul 

numit Sevestreni, comuna Mi- 

tăești, 

Bulgarul, sa, face parte din 
com. rur. Bragadiru-Bulyarul, 
pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este si- 

tuat la S.-V. de Bragadirul, pe 
țărmul drept al rîului Ciorogirla, 

în apropiere de îmbucătura aces- 
tui rii cu riul Răstoaca. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

290 hect. şi are o populaţie de 

200 locuitori. D-na Elena Mi- 

clescu are 182 hect., din care 

cultivă 137 hect. (43 sunt izlaz 

şi 4 vie). Locuitorii au 108 hect. 

Numărul vitelor mari e de 

102 şi al celor mici de 120. 

Bulgarului (Iazul-), as, pe te- 

ritoriul satului Glăvănești, com. 

Epureni, pl. Turia, jud. Iaşi. 

Bulgarului (La-Podul-), Za, 
în jud. R.-Sărat, pl. Marginea- 

d.s., comuna Voetin; la lacul 

unde piriul Coţatcul taie șoseaua 

naţională R.-Sărat-Focşani; nu- 

mit ast-fel de la un fost han- 

giti bulgar. 

Bulgarului (Puţul-), oc îso/at, 
în jud. Buzău, com. Tisăul, căt. 

Haleșul, însemnat printr'o cruce 

şi un puț, făcute în amintirea 

faptului, că aci ai fost oprite 

reliquele Sf. Filotea, în anul 

1875, cînd ai fost transpor- 

tate la schitul Ciolanul. 

Bulgarului (Valea-de-la-Po- 

dul-), ziriz, în jud. Tulcea, pl. 

Tulcea, pe teritoriul comunei 

Cișla; izvorește din poalele nor- 

dice ale dealului Făușan-Tepe; 

se îndreaptă spre N.avindo di-   
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recţiune generală de la S$.-V. 

spre N.-E. şi brăzdează partea 

“ apusană a plășei şi pe cea mij- 

locie a comunei; trece pe la 

poalele dealului Cișla, pe la 

răsărit de comuna Cișla, taie 

şoseaua națională Tulcea-Isac- 

cea-Măcin, între kil. 5 și 6, și, 

după un curs de 6 kil., merge 

de se varsă în mlaştina stufoasă 

din Sudul girlei Somova; pe 

valea sa trec două drumuri co- 

munale: Cîșla-Cataloi și Cişla-Fre- 

căţei. Cursul său este foarte 

încet; malurile sale sunt joase și 

acoperite cu verdeață. 

Bulgănoaia, vă/cea, jud. Teleor- 

man, de la Sud spre Estul co- 

munei Lisa, în direcţiunea sa- 

tului Vînători; străbate pe la 

colțul viilor Lisenilor și se pierde 

spre satul Vinători,. 

Bulgăreasca, 7r4p de moşie a 

statului, pe teritoriul comunei 

Slăveşti, jud. Teleorman; are pe 

dinsa şi pădure; face parte din 

proprietatea statului numită Slă- 

vești-Zloteşti, 

Bulgăria, localitate acoperită de 

ţarine, pe moșia Stolniceni-Pră- 

jescu, jud. Suceava. 

Bulgărie (La-), grădine de le- 
gume, pe moşia Sireţel, judeţul 

Suceava. 

Bulhacele, 72s-ba/ră, format din 

izvoare pe pămîntul locuitorilor 

Hulubul-Noă, com. Trușești, pl. 

Jijia, jud. Botoșani; are o în- 

tindere de 35 hect. 

Bulhacul, 4ă/7z7ă, formată de văr- 

săturile Prutului, pe teritoriul 

com. Măstăcani, pl. Prutul, jud, 

Covurluii, : 

Bulhacul, Za/tă, formată din iz- 

voare şi din ploi, pe: moșia Co- 
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dreni, com. Mileanca, pl. Ba- 

șeul, jud. Dorohoii. 

Bulhacul, fa/7ă, pe teritoriul co- 

munci Păltinișul, pl. Prutul-d.-., 
jud. Dorohoiii. 

Bulhacul, gea/, pe moşia Dur- 

nești, com, Durnești, pl. Ştefă- 

neşti, jud. Botoşani, 

Bulhacul, deal, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Chilii, spre N. 

de satul Buciumi. 

Bulhacul, dea, în com. Preu- 

tești, jud. Suceava, îmbrăcat cu 

pădure de fag. 

Bulhacul, zaz, format din Pi- 

riul-Țiganului, se află în fața 

curței din satul Corlăteni, com. 

cu asemenea numire, pl. Coșula, 

jud. Dorohoiiă. 

Bulhacul, za2z, pe teritoriul sa- 

tului Oneşti, com. Șipotele, pl. 

Bahluiul, jud. Iași, pe Dealul- 

Urzicanilor. 

Bulhacul, zîrîă, izvorește de pe 
teritoriul satului Andrieșeni, co- 

muna Epureni, pl. Furia, jude- 

ţul Iași, şi se varsă în Iazul-de- 

la-Odaie: 

Bulhacul, ae, pe moșia Dur- 

nești,: com. Durnești, pl. Ștefă- 

nești, jud. Botoșani. 

Bulhacul-de-lîngă-Curte, zas, 

format din riul Jijia, în centrul 

comunei Trușeşti, pl. Jijia, ju- 

deţul Botoșani, pe proprietatea 

statului; are o întindere de 14 

hect.; conţine mult peşte. 

Bulhacul-Mare, /ac, în partea 

de E. a com. Gura-Bohotia, pl. 

„ Podoleni, jud. Fălciii, pe şesul 

_ Jijiei, în suprafaţă de 2 hec- 

„tare. |



BULIBEȘTI (CANTONUL) | 

Bulibeşti (Cantonul-), pădure, 
jud. Neamţu, situată lingă Pe- 
tricani-d.-j., în com. Petricani, 

“pl. de Sus- -Mijlocul. Este pro- 
. "prietatea statului și se arendează 

cu suma de 4931 lei. 

„Buliga, sat, în plasa Borcea, 
- pendinte de com. Cocargea, ju: 

deţul Ialomiţa. Este situat pe 
lunca brațului Borcea, sub coas- 
ta Bărăganului, la ş kil. spre 

„E. de satul de reședință. E satul 
cel mai despre E. al plășei. 
Poartă numirea și de Buliga- 
Timburești, 

„ Populațiunea satului este de 
94 familii Romini, 2 fam, Ți- 
gani și 1 familie Greci, sai 

- 487 locuitori, cu 183 bărbaţi, 
181 femei și 123 copii. 

Aci este o biserică constru- 
ită la 1856, deservită de un 

preot și un cîntăreţ. 

Vite sunt: 125 cai, 396 boi 
“Și 507 ol, 

Buliga, deal cu vii, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Ocolul-d.-s.; ţine de 
com. rur. - Bresniţa. 

Buliga, Zichet No. 7 al comp. a 
2:a din regim. 18 Dorob., jud. 

- Gorj; .se află situat pe dealul 
Copita; se mărginește la N. cu 

Zănoaga și Streaja, la S. cu 

- Văraticele, la E. cu Scărișoara, 
"iar la Vest cu riul Șușiţa. Po- 

teca, ce se priveghează de acest 
pichet, vine de la satul Vulca- 

“nul, întră în țară pe la Tabla; 
de aci, scoboară Zănoaga la pi- 

“ chetul Buliga, unde e .și vama. 
” Construcţia e de lemn, compusă 
„ din o cazarmă și o 'bucătărie, 

cameră pentru oficer şi o can- 
celarie. De aci, poteca ia direc. 

ţia S. pănă la Schela, trecînd 
peste dealurile: Copita, Văra- 
ticele, Poiana-lui-Mihaii și Pla- 

- iul-Schelei; iar de' aci la reșe- 

dința companiei a 2-a, care e   
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la T.-Jiii, se urmează șoselele 

comunale ce leagă comunele: 

Schela, Horezul, Cartiul, Curti- 

- şoara și Turcineşti. Apoi dă în şo- 
seaua naţională T..Jii-Bumbești. 
“Buliga e trecătoarea cea mai im- 

- portantă din județ. Patrularea 
- între Buliga și. Dealul-lui-Frate 

se face pe poteca ce trece pe 
dealurile: Zănoaga, Dealul-Ru- 
gului, Uruzul, Streaja, Culmea- 
Cartianului, Carpenul și apoi 
pe Plaiul-Vălarilor pănă la Dea- 

„- lul-lui-Frate, unde este și.pichet. 
- Această potecă poate fi străbă- 

tută de patrupede încărcate. In- 
treţinerea se face cu greutate. 

* Comunicaţia se întrerupe pe tim- 
pul iernei, din "cauza zăpezei.: 
Alte direcţii pentru construirea 
de poteci nouă nu există. Cele 
vechi s'ar putea îmbunătăți. 

Buliga (Schitul-), schi, cu hra- 
mul S-ţii Voevozi, în Piteşti, 
jud. Argeș, pl. Pitești; a fost 
întemeiat la 1741 de jupîn Mar- 
tin Cupeţul și jupîn Petru Bu- 

“liga, cari se află înmormîntaţi 
aici, împreună cu familiile lor, 
Acest schit era metoh al Sf. Mi- 
tropolii din București. Biserica 

- este în proastă stare; asemenea 
și clădirile dimprejur. După se- 
cularizare s'a redus la biserică 

de mir, și pentru întreținerea 
“cultului divin se înscrie anual 
“în budgetul statului o sumă de 

1938 lei. Serviciul divin se face 

de 2 preoți, 1 cîntăreț și 1 pa- 
" racliser. In casele mănăstirești 

s'a instalat actualmente cazarma 

» de dorobanţi din Piteşti. 

Această biserică, atit prin sti- 

lul săii arhitectonic cît şi prin 

picturile interioare ale bisericei, 

nu. prezintă nici un interes ar- 

tistic.. Tronul arhieresc, aflat în 

biserică, merită singur oare-care 

luare aminte ca obiect de artă. 

„Bulihariul, punte, pl. Tazlăul   

BULȚUL 

dj. „jud. Bacăă, pe teritoriul. 
: Comunei Berzunţul. 

Bulija, jud, Muscel. (Vezi Maio- 
: - reasca), 

Bulimacului (Movila-), pzoviză 
şi fuuct trigonometric, în jud. 

„Buză, com. Gherăseni, pe mo- 
șia Sudiţi.: - 

Bulimandrelul sai Buliman- 
- drul-Mic, pf de munte, jud. 

„ Bacău, pl. Muntelui, com. Dăr- 
- mănești, situat lingă Buliman- 

drul-Mare. 

Bulimandrul, pzufe, jud. Bacău, 
pl. Tazlăul-d.-j., pe teritoriul sa- 

„tului Berzunţul. 

Bulimandrul-Mare, pzuuze, jud. 
-Bacăi, pl. Muntelui, com. Dăr- 
mănești, pe limita satelor Plo- 
pul și Păgubeni. 

Bulimandrul-Mic, jud. Bacăă. 
(Vezi Bulimandrelul). 

Bulimanul, sal, cu 50 familii, 
"jud. Argeș, pl. Oltul; face parte 

din com. rur. Vitomireşti- -Trep- 
teni. Are o biserică cu hramul 
Sf. Dumitru, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț.. 

Buloaea, 4;rîă, izvorește din dea- 
lul 'Răcea, : comuna Miroslava, 
plasa Stavnicul, jud. Iaşi, și se 
varsă în- ochiul Birca, din șesul 
Birca. - 

Buloaea, vălcică,: pe dealul Ră- 

cea, com. Miroslava, pl. Stav- 

nicul,. jud. Iaşi, unde se zice că 

ar fi fost mai înainte satul Ciur- 

bești.' După o pestilență, io- 

cuitorii, cîţi ati rămas din Ciur-. 

bești, aii înființat satul pe locul 

unde 'se află astăzi. 

Bulţul, virf. de munte, | din Cul-



RBULUC-ORMAN : 

- mea-Făgărașului, județul Argeș, 
plaiul Loviștea. 

Buluc-Orman, zăzure însemna- 

tă, în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul com. rur. 

- Ghiuvegea și Parachioi ; acopere 

ramificaţiile nordice ale dealu- 

lui. Capuschioi-Bair ; se întinde 

pănă pe malul E. al văei Sa- 

tischioi-Ceair, și cel V. al văci 

Ghiuvenli-Ceair. Are o întindere 

de 220 hect. Esenţe principale 

sunt: fag, mesteacăn, carpen, 

ete. Pe la Estul ei trece drumul 

județean Ostrov-Cuzgun, iar pe 

la S. drumul Velichioi-Parachioi. 

Bulucul, jud. Putna. (V. Bolocul). 

Bului, dea/, jud. Bacăi, pl. Taz- 
lăul-d.-s., pe teritoriul com. Bă- 

săști, - 

Bulumetele, petec de pădure, pe 

proprietatea .Glavaciocul,: pen- 

dinte de com. Fierbinţi, pl. Gla- 

vaciocul, -jud.. Vlașca, în ocolul 

silvic Cirtojani. 

Bulumezi, pîrîi, izvorește din 
„jud. Ialomiţa, pe lingă Satul- 

Noii, şi se varsă în Valea-Viînătă, 

spre S. de căt. Sulimanul, pl. 

Mostiştea, jud. Ilfov. 

Bulumezi, vag, în pl. Cimpu- 
lui, com. Ștefăneşti,- jud. Ialo- 

„mia. Pe această vale se află 

satul Ştefăneşti, 

Bulumezi, va/e, jud. Ilfov, prin 

care curge piriul cu același nume. 

Buluviţa, zaire vechiă a satu- 
lui! Ştefăneşti, pl. Cîmpului, ju- 

dețul Ialomiţa. :. 

Bulzeşti, con. rur., în pl. Ama- 

“.radia, jud: Dolj, la 28: kil. N.- 

- E.:de "Craiova şi la 2 kil. de 

„reședința plăşei, com. Melinești. 
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Situată pe malul dreptal rîului 

Frăţila și la poalele dealului 

Murgașul. 
Se învecineşte la N. cu com. 

Gorunești, din com. Vilcea, la 

S. cu com. Oculeşti-Vilcea, iar 

la' V. cu com. Balota. 

Terenul comunei este acci- 

dentat de dealul Murgașul și 

de Dealul-Bulzeştilor; pe limita 

de S. a comunci, la poalele Dea- 
lului-Bulzeştilor, se întinde valea 

numită a Bulzeștilor, prin care 

curge piriul cu același nume. 

Comuna 'este udată de riul 

Frăţila, ce merge pe teritoriul a- 

cestei com. în direcția N.E.S.- 

V. In dreptul acestei comune, 

pe rîul Frăţila, se află un po- 

deț de lemn: Mici piraie for- 

mate din ploi îşi aii scurgerea 

în riul Frățila. 
Comuna se compune din 4 

“cătune: Bulzeşti, care e cătunul 

de reședință, Gura-Racului, Năs- 

tăsești și Seculești. . - 
In “comună sunt 3 biserici: 

una în cătunul Seculeşti, zidită la 

1848, serbează hramul Sf. Pa- 

raschiva ; una în cătunul Bul- 

zeşti, zidită în anul 1851, cu 

hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

“nului; ă 3-a în căt, Năstăsești, 

făcută din lemn, la anul 1852, 

serbează hramul Intrarea-în-Bi- 

serică. . 

Fie-care biserică are cîte un 

preot şi cite un cintăreţ. 

Se află o şcoală mixtă în că- 

tunul Gura-Racului; are 1 sin- 

gur învățător; este întreținută 

"de comună și funcțioanează de 

la anul 1859. Localul de zid, a 

fost construit cu cheltuiala co- 

munti. 

"In anul 1892—93, școala a 

„fost frecuentată de 93 copii ve- 

niți din cătunele: Bulzeşti, Năs- 

tăsești, la 3651 m. depărtare de 

şcoală, Seculeşti, la 3582 m. 

depărtare de şcoală. 

Populaţiunea comunei este de   
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1545 sufl., din cari, h.pă legea 
rurală din 1864, sunt 58 împă- 

mînteniţi. 
Casele sunt făcute din birne; 

58 numai ai grădină. 
Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 7000 pogoane, din cari 

3000 pogoane arabile, 2000 po- 

goune izlaz, 2000 fineaţă şi va- 

tra satului. îi 
Moșia de pe teritoriul comu- 

nal se numește Bulzeşti; apar- 

ține locuitorilor. împroprietăriți , 

la 1864. i 

Locuitorii își duc productele 

la orașul Craiova; duc cereale 

şi importă cele necesarii casei. 

Transportul îl fac pe calea ju- 

deţeană, ce duce la Craiova pe 

“o lungime de 1 kil. în comună. 

In comună! sunt 7 cîrciu- 

mi, din care: 2 în cătunul Bul- 

zeşti, 1 în cătunul Gura-Racu- 

lui, 2 în Năstăsești și 2 în Se- 

" culeşti. 

Animale sunt: 2880 capete, 

- din cari 85 cal, 897 vite mari 

cornute, 1367 oi, 314 porci și 

217 capre, 

Contribuabili sunt 273. 

Budgetul comunei pe exerci- 

țiul 1893—94 a fost de 4070 Iei 

la venituri și de 3406 la chel- 

tueli. | 

Bulzeşti, sa, jud. Dolj, pl. A- 
maradia, com. Bulzești. E situat 

pe piriul Frăţila, la 8 kil. N. de 

Murgașul. Aci e reşedinţa pri- 

măriei. Are 284 sufl,, 154 băr- 

baţi și 130 femei. Locuvesc în 

94 case. Copiii din sat urmea- 

ză la şcoala mixtă din satul 

Cirstuleşti. In 1892—93 aă ur- 

mat 12 băeți. Cu virsta de 
şcoală sunt 24 copii, 18 băeţi 

şi 6 fete. Ştii carte 10 bărbaţi. 

Șoseaua judeţeană, care leâ- 

gă Bulzeşti de Craiova, înles- 

nește comunicaţia acestui cătun. 

Buizeşti, numire vechiă a satului
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Boghești, comuna cu același nu- 
me, jud. Tecuciii. 

Bulzeşti, dea/, jud. Dolj, pl. A- 
maradia, pe care este așezată 
com. Bulzeşti. 

Bulzişa, /oc de izvoare, jud. Ba- 
căii, pl. Trotușul, com. Mănăs- 
tirea-Cașin, de unde își are o- 

birșia, pîrtiașul Bulzișul. 

Bulzişul, pirfiaș, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, care curge pe terito- 
riul comunelor Mănăstirea-Cașin 
și Cașinul. Izvoreşte de la loca- 
litatea numită Bulzișa şi se varsă 
în pîrîul Curiţa, pe dreapta: 

Siza îzvor, com. : Bărbăteşti, 
« Horezul, jud. Vilcea, care, 

cu izvoarele: Pătrunsa și Tisa, 
formează rîul Otăsăul. 

Bulzul, zuute, în pl. Cloşani, 
jud. Mehedinţi, acoperit cu brazi, 
din cari se face şindrilă pen- 
tru învelitul caselor. : 

Bulzul, osfrov, în Olt, la S. de 
căt. Călinești, pl. Cozia, judeţul 
Vilcea, numit ast-fel pentru că 
mai de mult, — spune o legendă 
din localitate, — a fost o iarnă 
grea și, la Sf. Gheorghe, ve- 
nind un preot de peste Olt, 
de la comuna Racoviţa, a tre- 
cut Oltul pe ghiață, în dreptul 

» acestui ostrov. După ce a ser- 
vit la biserică, luînd un bulz de 
caș, a trecut înapoi Oltul, tot 
prin dreptul acestui ostrov și 

“a stat preotul, împreună cu alt 
„om, şi aii mîncat bulzul de caș 
pe pod de ghiaţă și spre ținere 
de minte despre acea iarna grea 
Sa numit acest ostrov «al-Bul- 
zului», 

Bulzul, zise, pe muntele Piscul. 
Bulzului, com. Filipești-de-Pă- 
dure, pl. Filipești, jud. Prahova,   
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la poalele căruia e pădurea pro- 

prietarului. 

Bulzul, pichet de graniţă, în pl. 
Cloșani, jud. Mehedinţi. 

Bulzul, zâriă, în pl. Cloșani, ju. 
dețul Mehedinţi, izvorește din 
muntele Bulzul și se varsă în 
apa Cernei pe partea dreaptă. 
In acest piriii se găsesc păstrăvi. 

Bulzul, zlaiă, jud. Mehedinţi, ce 
duce, de la apa Cerna, la vârful 
muntelui Bulzul și altor munţi. 

Bumbacului(Colţul-), p2/aștină, 
puțin întinsă, din jud. Constanţa, 
pl. Constanţa, pe teritoriul co-. 
munei rurale Cara-Harman, si- 
tuată în partea nordică a plășei 
și cea sud-estică a comunei; e în- 
conjurată de toate părţile de pro- 
montoriul sai capul Midia. Se 
pare a fi o rămășiță din întinsa 
pinză de apă ce acoperă aceste 
locuri, cînd. lacul Sinoe era u- 
nit cu Marea și nu forma de 
cît un golf al săii; solul dobro- 

_gean ridicîndu-se; apa s'a retras, 
rămînînd ici şi colo băltoace, 
cari s'âii transformat în mlaștini, 
cari cu timpul vor dispare din 

cauza evaporațiunci, 

Bumbarul (Dealul - Bănetu- 
lui), co/ină, în judeţul Buzăii, 

“între comunele Mănești și Min- 
zălești, parte goală, parte aco- 
perită de izlaz şi puţină pădure. 

Bumbata, sar, în partea de S.- 
E. a com. Lunca-Banului, pl. 
Prutul, jud. Fălciă, situat în șes 

pe malul drept al Prutului, pe 

o suprafaţă de 1072!) hect, Are 

o populaţie de 59 fam., 230 su- 

flete, din cari 45 contribuabili. 

Satul este înconjurat de mlaş- 
tini și expus adese-ori la inun- 
daţii. Moșia este proprietatea 

„epitropiei spitalelor Sf. Spiri-   
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don din Iași, căpătată prin do- 
naţiune. 

Aici este un punct sucursal 

de trecătoare în Rusia. Se cul- 
tivă 5 hect, de vie, 

Bumbata, /wucă, spre V. de sa- 
tul Bumbata, com. Lunca-Banu- 
lui, pl. Prutul, jud. Fălcii. 

Bumbăcioaia, va/e, în pl. Bor- 
cea, com. Dichiseni, județul Ia- 
lomiţa. 

Bumbești, căzuu, jud. Gorj, pe 
malul stîng al rîului Galbenul, la 
S. de Ciovei și la V. de Poe- 
nari; aparține comunei Bumbeş- 
ti-Piţicul. 

Are o suprafață de 1177 hect. 
Se produce anual cam 950 hec- 
tol. porumb, 18 hectol. griă, 2 
hectol. cînepă, 162 kg. fasole, 
354 kg. lină, 820 decal. vin, 15 
decal. ţuică, 2000000 kg. fin 
şi 10 kg. ceară, 
Are o populație de 46 fami- 
lii, 130 suflete, din cari 27 con- 
tribuabili. Locuitorii posedă 10 
pluguri, 20 care cu boi, 320 
vite mari cornute, 68 cai, 236 
oi, 28 capre și ş2 rimători; 22 
stupi. 

-Pe la partea de N. a acestui 
cătun trece șoseaua Tirgul-Jiii- 
Horezul. 
„Prin cătun mai trece şi pi- 

riul numit Apa-Neagră. 

In cătun se găsesc 2 mori 
pe apă şi 2 joagăre. 

Are 1 biserică zidită de locui- 
tori. 

Bumbeşti, dea/, pe teritoriul sa- 
tului Ghermăneșşti, în partea de 

E., com. Ghermănești, pl. Po- 

doleni, jud. Fălciu, 

Bumbeşti-de-Jii, com. rur., în 
partea de V. a plaiului Novaci, 

jud. Gorj, şi sub poalele plaiu- 

„rilor din munţi numite Plaiurile-
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Bumbeştilor. E situată pe malul 

stîng al Jiului şi parte în albia 

sa. E formată din 2 cătune, că- 

tunul Bumbeşti-de-Jii, unde e și 

reședința și cătunul Birleşti. Se 

mărginește la N. cu Plaiurile- 

Bumbeştilor, la V. cu comuna 

Schela, din pl. Vulcan, la S. cu 

com. Tetila, și la E. cu com. 

Muşeteşti. Se zice, că numele 

i-ar fi venind de la un vechii 

locuitor, anume Bumbul, care-şi 

păștea oile pe aci. 

Are o intindere cam de 1800 

hect., din cari 285 hect.. ara- 

bile, 275 hect. fineţe, 10 hect. 

pomet şi vii, 1222 hect. pădure 

și izlaz, în munte, unde pasc vara 

tot soiul de vite, 8 hect. vatra 

satului; toate aparţin locuitori- 

„lor, cari sunt moșneni și cari se 

întind pănă la hotarele țărei. 

Producţiunea se urcă apro- 

ximativ la 425 hectol. porumb, 

55 hectol. griii de primăvară, 

3 hectoi. fasole, 6oo decal. vin, 

300 decal. rachii, 1000 kg. brin- 

ză, 800 kg. lină și 10000 kg. 

fin, 
Are o populaţie de 320 fa- 

milii, 1288 suflete, din cari 233 
contribuabili, toți ocupîndu-se 

cu agricultura, creșterea vitelor, 

sădirea pomilor roditori şi a 

viei, lucrul de lemnărie, precum: 

scinduri, șindrilă, etc. 

Locuitorii posedă 45 pluguri, 

70 care cu boi, 9 căruțe cu cai, 

1360 vite mari cornute, 139 cai, 

1976 oi, 955 capre şi 1279 ri- 

mători. 

Budgetul comunei are la veni- 

turi lei 2000 ; iar la cheltueli lei 

1900, bani 78. | 

Apele cele mai principale ce 

udă această comună, sunt: riul 

Jiul și Sadul, afluentul Jiului. Po- 

duri peste aceste ape sunt: Pun- 

tea Bumbeşti-Porceni, construită 

de locuitori și podul peste Sa- 

dul, al şoselei naționale ce duce 

spre frontieră, construit de stat,   
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Comunicaţiunea comunei se 

face prin: șoseaua națională Tir- 

gul-Jii-Petroşani; prin şoseaua 

comunală, care străbate comuna 

de la N. la S$.; printr'o altă şo- 

sea comunală, ramificaţia celei 

de sus, și care duce în şoseaua 

naţională de la cătunul Birleşti. 

Mai sunt 3 drumuri ordinare, și 

anume: unul, din cătunul Bir- 

leşti, duce la com. Gruiul și că- 

tunul Arșani; altul, din Bum- 

beşti, în şoseaua naţională; al 

3-lea, drumul pe mărginea Sa- 

dului ce se desparte de șoseaua 

naţională, de la confluenţa aces- 

tuia, cu Jiul, merge paralel cu 

riul şi duce în munţi la pi- 
chetul Gloabele; mai este o po- 

tecă, care merge pe plaiul Bum- 

beştilor și duce în muntele Trin- 

torul şi de aci la pichetul Cur- 

mătura și muntele Paltinul. 

In comună sunt 4 puțuri și 

8 fintini. 
Ca stabilimente industriale 

sunt: 3 joagăre pentru fabricat 

blăni, scînduri, etc., 2 mori de 

măcinat și 2 pive peapa Sadu- 

lui; 2 cîrciumi, 

Are un local de primărie şi o 

şcoală publică, frecuentată de 

70 elevi și 8 eleve, din 82 în- 

scriși, 

Are 2 biserici deservite de 2 

preoți şi 2 cîntăreți. Nu se gă- 

seşte nici o inscripție, care să 

arate datele fondărei lor, dar du- 

pă spusele locuitorilor bătrîni, 

bisericile ar fi fondate înainte 

de anul 1600. 

Din această comună, spre N., 

începe defileul numit Lainici, care 

duce spre frontieră, avind o în- 

tindere de 29 kil., urmînd ţăr- 

mul stîng al Jiului; în parcursul 

pănă spre frontieră este o șosea 

- împietrită, din cari numai 5 kil. 

lipsesc spre a atinge marginea 

țărei. La 14 kil., la N. de Bum- 

“beşti, defileul se lărgeşte pu- 

ţin, lăsînd pe dreapta-i o fru-   

BUMDEȘTI-DE-ȚU 

moasă poiană, în mijlocul că- 

reia este schitul Lainici, zidit 

de doamna Paianu din cătu- 

nul Porceni; schitul are 1 sta- 

riţ, 7 călugări, 1 diacon și 1 

paracliser. De la schit spre ho- 

tar și la o depărtare de 8 Kkil. 

pe stinga Jiului, este sucursala 

vamală Păiuşiul- Lainici ce ţine 

de vama Buliga; are un supra- 

veghetor; aci e și pichetul Lai- 

nici, păzit de 1 sergent și 3 sol- 

dați ai companiei 5-a din regi: 

mentul 18 dorobanţi. 
La o distanță de îi oră spre 

N. de schitul Lainici, se află 

„schitul Locurile-Rele, fondat de 

preotul Dinu Cartianu, 

Pe dreapta riului Jiul, în sus 

de comună, la 2 kil., se găsesc 

ruinele cetăţei numite Catina, 

făcută, se zice, din timpul Da- 

cilor. 

La confluenţa Sadului cu Jiul, 

şi pe malul drept al acestuia, 

se văd nişte ziduri în ruină; lo- 

cuitorii spun că aci ar fi fost o 

cetățue zidită de Turci înainte 

de anul 1710. E mai probabil 

însă, că ea să fi fost zidită de 

Austriacă, pe cînd posedau Ba- 

natul Olteniei. 

La distanța de 4 kil. la N. 

de schitul Lainici, şi pe malul 

stîng al Jiului, se află locul nu- 

mit Băile, unde se crede că ar - 

fi fost odinioară băi, și unde se 

văd și mai multe gropi în for- 

mă de cuptoare. In susul aces- 

tei comune, pe la locul numit 

Fintina-din-Plaii, se văd din 

distanță în distanță, ruinele u- 

nui drum, care se crede, că du- 

ceaă la acele băi. 
Tot aci, la locul numit Băile, 

S'a găsit de către locuitori 
niște săgeți şi alte obiecte an- 

tice. 

Bumbeşti-de-Jiii, cătun, judeţul 
Gorj, reședință a comunei Bum- 

beşti-de-Jiii, are o întindere de



BUMBEȘTI-PIȚICUL 

1300 hect., din cari 15ohect.ara- 

bile, 150 hect. fineţe, ş hect. vii şi 

pomet, 195 hect. pădure şi izlaz 

pentru  pășunea vitelor, și ş 

hect. vatra caselor, toate pro- 

prietăţi ale locuitorilor cari, se 
întind pănă la hotar. 

Are o populaţie de 185 fa- 

milii, saii 750 suflete, din cari 

121 contribuabilii, toți Romiîni, 

ocupîndu-se cu agricultura și 

lucrul lemnăriei. Locuitorii po- 

__sedă 20 pluguri, 40 care cu boi, 
9 căruţe cu cai, 803 vite mari 

cornute, 89 cai, 1467 oi, 576 

rîmători și 863 capre. 

In ce privește școala, drumu- 

rile şi apele, vezi Bumbești-de- 
Ji, comună. 

Are o biserică, deservită de 

„1 preot și 1 cîntăreţ, 

Bumbești - Piţicul, “Com. ru, 
din plaiul Novaci, jud. Gorj, 

“situată la S. comunei Cernădia. 
Se învecinează la E. cu Poenari, 

la V. cu Dirligei și Pociovaliș- 

tea, la S. cau Zorlești şi Prigoria 

" șilaN. cu Cernădia. Este formată 

"din 3 căt. şi anume: Bumbeşti- 

Pițicul, Ciovei, Sitești și Lupeşti. 

Are o întindere de 1415 hect., 
din cari 800 hect. ale proprie- 

tâții şi 615 ale moșnenilor; din- 
tr'acestea sunt 400 hect. arătura, 

350 hect. livezi, 3 hect. pădure 
şi 2 hect. vii, 

Producţia anuală e de cam 

1766 hectol. porumb, 400 kgr. 

fasole, 2600 decal, vin, 47 decal.. 

ţuică, 1134 kgr. lină, 42 hectol. 

griii, 400000 kgr. fin; sunt 70 

stupi, cari daii 30 kgr. ceară. 

Are o populaţie de 200 fa- 

milii, saă 750 suflete, din cari 

120 contribuabili. Locuitorii po- 

sedă 39 pluguri, 148 cai, 904 
vite mari cornute, 756 oi, 191 

rimători, 80 capre, 120 care cu: 

boi .și: 5 căruță cu 'cai. 

Venitul comunei este de 2038 

lei, iar cheltuelile de 1631 lei. 

Bumbi 

  

. 

Comuna este udată de riul: 
Baia-de-Fier (Galbenul). 

Prin comună trece şoseaa 

T. Jiii-Horezul. e 

In comună sunt 8 mori pe 

apă, 28 fintini şi 4 joagăre. 

Comuna are 4 biserici, deser- 

"vite de 2 preoți și 4 cîntăreți. 

Bumbetei (Şesul-), șes, judeţul 

Fălciu. Este partea din Șesul- 

Prutului ce se află în raionul 

satului Bumbata, comuna -Lun: 

„ca-Banului, pl. Prutul. 

sai Bunghi, sas în 

com. Pincești, pl. Siretul-d.-s., 

jud. Roman. 

Bumbueni, com. rur., jud. Argeş, 
pl. Cotmeana, la 26 kil. de com. 

rur. Costești, reședința subpre- 

fecturei, şi la 23 kil. de Piteşti. 

Se compune din 4 sate: Bum- 

bueni, Gogoșari, Siliştea şi Lăn- 

geşti, avind peste tot 195 fam. 

saii 890 loc., toţi Romiîni. In 

" com.sunt: 2 biserici, una în Bum- 

bueni și alta în Lăngești, de-. 

servite de 3 preoți, 2 cântăreți 

şi 2 paracliseri; o școală pri- 

mară rurală. Budgetul com. pe 

anul financiar 1882-53 a fost 

de 1857 |. 71 b. la venituri, și 

- de 1775 1. la cheltueti. 

După o publicație oficială 

-(1687), această comună numără 

194 cuntribuabili, și are un bud- 

get de 2281 |. la venituri, și 

de 1230 1. la cheltueli. 

Numărul vitelor era în anul 

1887 de 544 vite mari (492 

boi şi vaci, 52 cai) și de 1834 

vite mărunte (1545 oi, 15 ca- 

pre și 274 rîmători). 

Bumbueni, saţ, cu 110 familii, 

jud. Argeș, pl. Cotmeana; face 

parte din com. rur.: cu același 

“nume. Aici este. reședința pri- 

măriei. In sat este o biserică 

--cu hramul Adormirea, deser. |. 

Bumbueşti, saâ/, 

  

Bunca, moşie, fară sat, 

Bunea, 
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vită de doi preoți, un cîntăreț 

şi un paracliser. 

cu 537 loc,, 
jid. Argeș, pl. Loviştea; face 

parte din com. rur. Boișoara; 

Are. o biserică, cu hramul Buna- 

Vestire, deservită: de un preot 
şi un cîntăreţ. 

Buna, dea/, se prelungeşte din 

com. Bercasa, în com. Telejna, 

printre pîraiele Telejna și Chioaia 

şi se termină în dreptul satului 
Telejna-d.-j., despre E,, aproape 

de iazul pronumit Găluşca. Pe 

culmea acestui deal se află sa- 

tul Boţoaia, față în faţă cu sa- 

tul Bereasa, jud. Vasluiiă. 

Bunaica, gea/, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cerna, pe care este așe- 
zată mahalaua Bunaica, 

Bunaica, ma/ha!/a, în jud. Mehe- 
dinți, plaiul Cerna; ține de com. 
rur, Larga. 

situată 

pe lingă moșiile Bircu-Goșmani 

„și Birjoveni.: Odinioară a făcut 

parte din cuprinsul jud. Neamţu, 

iar acum se află în jud.:.Ro- 
man. 

„mănăstire, jud. Dimbo- 

"viţa, pe un deal înalt, în plaiul 

„ Dimboviţa-lalomiţa, spre N. de 

Tirgoviște, în partea . de” S.-V. 
a băilor Vilcana, făcînd parte 

din com. Vilcana - Pandeli. A- 

ceastă mănăstire, care se com- 

pune din o bisericuţă şi cite-va 

chilii părăsite, unde slujește ser- 

bătoarea și Dumineca, un preot 

ce şade de vale în Vilcana-Pan- 

deli, este unul din locurile 'cele 

"mai des vizitate de persoanele . 

ce vin vara la băile Pucioasa şi 

“Vilcana. Aci: este una din. pozi- 

ţiile cele : mai: înalte și. roman- 

„tice din. cite -se află in apropi-
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-- erea băilor Pucioasa și Vilcana. 

- Cu un aparat optic se poate ve- 

dea de la Comănacul (un ste- 

jar centenar, din care acum s'a 

rupt o parte) punctele cele mai 

depărtate ale judeţului, precum : 

Titu, Tirgoviștea, Bucşiani, mun- 

ţii Leota, Bucegiul, etc., chiar 

și fabricele şi rezervoarele de pe- 

troleii Cantacuzino, din judeţul 

Prahova, situate pe munţii din 

apropierea Cimpinei. Mănăstirea 

Bunca are în jurul ei o fintină 

- cu apă de pucioasă. Mai are un 

copac, sait comănac, după cum 

îl numesc locuitorii din apropi- 

ere, care se vede din depăr- 

tare, E o peşteră artificială, sau 

un fel de chilie, săpată cu multă 

artă într'un mal înalt, în partea 

de S.-E. de mănăstire, la o de- 

- părtare de 800 metri, In această 

peșteră, se zice, că a stat ascuns 

mai mult timp Armașul Bunea, 

fondatorul mănăstirei, cînd! a 

fost -urmărit de niște dușmani 

ai săi. Călugărul Trifon, fostul 

“egumen al mănăstirei Bunca, 
- care a asasinat pe unul din vi- 

carii mitropoliei mai anii trecuți 

și care acum își ispășește păca- 

tele în unul din penitenciarele 

- ţărei, a făcut în jurul mănăsti- 
rei o grădină cu fel de fel de 
pomi fructiferi, care ar fi una din 

cele mai frumoase și mai pito- 

reşti, dacă nu s'ar fi ruinat și je- 

fuit în urma întemniţărei numitu- 

lui călugăr. Culmea de muntișor, 

pe care este situată mănăstirea 

Bunea, se întindede la S.-E. spre 
N.-V. In partea de N.-E. a aces- 
tei culmi, sai a Bunei, se în- 

- tinde valea şi com. Vilcana-d.-j., 

în care sunt băile Vilcana; iar 

în partea de S.-V. de mănăs- 

- tire și de culmea mănăstirei se în- 

tinde valea Sticlăria. In această 
vale, în vechime, a fost o mare 

fabrică de sticle, din care şi a- 

cum se mai zăresc urme. Tra- 

diţiunea spune, că nu este mult 

"6760, dacie Dictiunur Ucograite, Vol, JI. 

bi 
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de cînd în urma unor jocuri de 

lumină fosforescentă, mai mulți 

locuitori, crezind că este vre-o 
culă sai comoară, ai găsit, să- 

pînd pe valea sticlăriei, o mare 

cantitate de oase amestecate cu 

sticlă. Chiar azi există acea groa- 

pă sai săpătură. Din familia Ar- 

mașului Bunea mai există și azi 

familia Grădișteanu. Actul de 

fundarea mănăstirei, făcut în 

com. Brănești, la 1622, Aprilie 

23, se află în Arhiva statului; 
de pe acest act există o copie, 
lipită pe zidul bisericei mănăsti- 

rei Bunea, iar alta publicată de 
d. B. P. Hăsdeu, în «Arhiva is- 

torică a României», pagina 31, 

tom. I. 

Bunei (Piriul-), zirîz, mic aflu- 

ent al piriului Bunești, jud. Su- 
ceava. 

Buneni-Florii, sa, pe ţărmul 
stîng al Jijiei, în partea de N. 
a com. Dingeni, pl. Jijia, jud. 
Botoșani, cu o suprafață de 587 

hect. şi o populaţie de 9 familii, 
saii 27 suflete, cu 6 contribua- 

bili, Vite sunt: 15 vite cornute, 
3 cai, 16 oi și 4 mascuri. În 

sat e o cîrciumă, 

Buneni - Stihii, . sa, pe țărmul 
sting al Jijiei, jud. Botoşani, în 

partea de N. a com. Dingeni, 

pl. Jijia, în megieșie cu Buneni- 
Florii. Are o suprafață de 246 

hect. și'o populaţie de 19 fa- 

milii sau 52 suflete, cu 17 con- 

tribuabili. 

Vite sunt: 34 vite cornute, 7 

cai, 36 oi şi 13 mascuri. 

Buneşti, com. rur., pe apa VIl- 

sanului, jud. Argeș, la 17 kil. 

de Curtea-de-Argeș (reședința 

subprefecturei) și la '15 kil. de 
" Piteşti, Se compune din satele 

și cătunele următoare: Valea- 

Mare, 60 fam., cu 252 loc. ; Găr-   
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cia, 22 fa:n., cu 106 loc.; Faţa- 

Cimpului, 46 fam., cu 173 loc.; 

Solea, 26 fam. cu 133 loc.; Va- 

lea-Moşului, 26 fam., cu 100 lo- 
cuitori; peste tot 180 familii cu 

764 locuitori, din cari 12 loc. 
Țigani. În com. este o biserică 

şi 2 școli, una de băeţi şi alta 

de fete și o ctrciumă. Budgetul 

com. pe anul financiar 1882-83 

a fost de 1497 lei, 67 bani, la 

venituri și de 1483 lei, la chel- 

tueli. 
După o publicaţie oficială (an. 

1887), această com, numără 185 

contribuabili şi are un budget 

de 2682 lei la venituri și de 2749 

lei la cheltueli. 

Numărul vitelor în 1887 a 

fost de 660 capete vite mari 

(265 boi și vaci, 35 cai) și 334 

vite mărunte (27 oi, 189 capre 

şi 118 rimători), | 

Buneşti, com. rur., în partea de 

E. a plăşei Crasna, jud. Fălciii, 

pe dealuri, pe o suprafață .de 

2388 hect. din care: 1028 hect. 
ale locuitorilor, 158 vatra satu- 

lui, S1/: hect. ale școalei și 111/ 

ale bisericei, iar restul proprie- 

tatea statului. Are o populaţie 

de 295 fam. saii 1156 sufi., din 

cari 295 contribuabili. Comuna 
e formată numai din satul Bu- 
nești, care din. vechime purta 

numele de satul Bunul. Este a- 

şezată între trei dealuri: Fun- 

doaea spre E., Olăreni spre S. 

și Bărăriul spre N. 
Proprietatea moșiei este a sta- 

tului. Locuitorii împroprietăriți 

după legea din 1864 se ocupă 
cu: lucrarea pămîntului, crește- 
rea vitelor, lemnăria, parte cu 
lucrarea viilor şi a livezilor. 

Din vechime satul a fost 

răzeşesc, însă cu timpul prin 

dănii făcute de răzeși, atit 

„schitului Brădicești, cit şi E- 

piscopici de Huși, prin părţile 

de cumpărătură ale acestora; 

10
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" răzeşii pierzind moşia, ea a de- 

venit proprietatea Episcopiei de 

Huși, iar după secularizare a 

statului. | 

In sat se află o școală înfi- 

ințată în 1860, frecuentată de 

30 elevi; o biserică deservită 

de 1 preot și 2 dascăli, făcută 

la 1864; o baltă și un iaz. 

Budgetul la venituri şi chel- 
tueli este de 3200 lei, 

Vite cornute sunt 909, cai 

258, şi porci 108, 

Buneşti, cor. rur., pl. Ocolul, 

jud. Vilcea. N'are nici un cătun 

alipit. Numele îi vine de la un 

Bucur Bunea, primul locuitor ce 

s'a așezat aci, spune tradiția. 

Este situată pe vălceaua Bu- 

nești, la 25 kil. departe de Riîm- 

nicul-Vilcei și la 1ş kil. de Olă- 

neşti, reşedinţa plaiului. 

Are o populaţie de 800 loc, 

(366 bărbați și 434 femei), în 

care intră şi 5 familii de Ți- 

gani (rudari, fierari și lăutari). 

Capi de familie sunt 250; 

contribuabili 200; case de lo- 

cuit 220, 

In comună sunt 2 biserici: 

una vechiă, adusă de la schi- 

tul Sghiabul, cu hramul Cuvioa- 

sa-Paraschiva, şi a doua cu hra- 

mul Întrarea-în-Biserică, Inscrip- 

ţia de la această biserică s'a 

„șters; se vede pe ea numai a- 
nul 7350 (1842). 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, dulgheria, rotăria și do- 

găria, 

In comună sunt: 37 cai, 83 

boi, 164 vaci, 47 capre şi 86 oi. 

Locuitorii, în număr de 157, 

s'au împroprietărit la 1864 pe 

moșia Episcopiei Rîmnicului. 

Are o școală de zid, proprie- 

tatea comunei. Se frecuentă de 

32 copii, din numărul de 92 în 

virstă de școală. E dotată cu 

3 hect. pămînt în țarină. Știu 

carte 40 bărbați și 1 femee, Cu   

întreţinerea școalei statul chei- 

tuește 1080 lei anual. 

Stupi cu albine sunt vr'o 65, 

cari daii pănă la 30 kgr. miere 
şi 15 kgr. ceară. 

Toată comuna, cu izlaz cu tot, 

are 410 hect, 

In comună sunt 2 izvoare cu 

miros de pucioasă și gaz, cari 

izvoresc de sub dealul Bogdan. 

Se povestește că la rogoaze s'a 

făcut un puț de apă de unde 

apa a eșit sărată, 

Terenul cultivabil produce 

pănă la 250 chile porumb. 
Țuică se fabrică pănă la 5000 

decalitri. 

Sunt în comună 1000 meri, 

500 cireși, 200 peri şi. 350 nuci, 

iar livezile daii pănă la 263 care 
de fin. 

Veniturile și cheltuelile comu- 

nei se urcă la 1000 lei anual. 

Șoseaua Bunești înlesnește co- 

municația către Titireciul, Stoe- 
nești și Birlogul. | 

Se mărginește la E. cu com. 

Păuşeşti-Măglași, la V. cu Bir- 

logul și Govora, la N. cu Stoe- 

nești și Smeurătul și la S. cu 

Titireciul. 
E brăzdată de dealurile : Dră- 

găneasa, Prazul, la E; Ciuta, 

Bogdan, Mircea, Barcan și Gher- 

man. la V.; Cornul, Scorușul 

şi Mălurelul la N.; Sodoma și 

Orbul la S.-E. udată de văile: 

Bunești, Scoica, Corbului, Dra- 

gomir, Uca şi Dicului. 

Buneşti, saș, jud. și pl. Argeș; 

face parte din com. rur. cu a- 

celași nume, Aici este reședința 

Primăriei. Are o biserică, cu 

hramul Cuvioasa-Paraschiva, de- 

servită de doi preoţi şi un cîn- 

tăreţ. 

Buneşti, sa, jud. și pl. Argeș, 

avind 20 familii cu 140 suflete; 

face parte din com. rur. Bas- 
covele.   

Buneşti, sa, jud. Argeș, pl. Ol- 

tului; face parte din com. rur. 

Stoiceni-Pleșoiă, 

Buneşti, sat. (Vezi Bunești, co- 

mună, jud. Fălciii). 

Buneşti, sa/, pe moșia cu ace- 

lași nume, din cora. Pleșești, ju- 

dețul Suceava. Așezat pe dea: 

lurile Babei și Viei și străbă- 

tut de Piriul-Ciurei, numără 24 

case, populate -cu 24 capi de 

familii, sai 74 suflete, 40 băr- 

baţi şi 34 femei. Are 24 con- 
tribuabili. Vatra statului ocupă 

o falce și opt prăjini. Locuito- 
„ Til sunt gospodari de mijloc. 

Moșia, proprietatea doamnei 

Profira Ghiţescu şi a d-lui G. 

Văsescu, are suprafața de 652 

fâlci, din cari 392 fălci cultiva- 

bile, 7o fălci finaț și restul ne- 
productiv. 

- Improprietăriți la 1864 sunt 

7 mijlocași și 3 codaşi, stăpi- 

nind 11 fălci și 8 prăjini. 

Are o biserică, zidită de doam- 

na Ghiţescu, cu patronul Sf. Va- 

sile, deservită de: preotul din 

Uncești. Școala din Petia servă 
şi acestui sat. 

Drum mai principal este a- 

cel la Fălticeni, de 4 kil. 

Inscripţia din jurul unui aer 

ce se. află la biserica" din 

Bunești, judeţul Suceava, spu- 

ne că: acest aer l-a făcut 
_piosul Domn lon Stefan Voe- 

vod, fiii al răposatului Tomșa 

Voevod și al soţiei sale Axinia 

şi s'a dat Bisericei Domnești din 

Iași, anul 1613».-(A. D. Xeno- 
pol, «Istor. Rom.», Vol. III, p. 

492). 
La 1803 «Bunești, a Sluge- 

rului Fotache Ciure, avea 12 

liuzi plătind 116 lei bir anual». 

(«Uricarul» de Codrescu, vol. 

VII, p. 253). 

Buneşti, sat, face parte din com.
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„zur. Ciumagi, plasa Cerna-d.-s., 
jud. Vilcea. 

Buneşti, dea/, în raionul comu- 
nei Bunești, pl. Ocolul, judeţul 
Vilcea, pe care se cultivă 23 
hect. vie. 

Buneşti, za, pe frontieră, în sa- 
tul Bunești, jud; Suceava, for- 
mat de piriul cu același nume. 

Buneşti, moșie, jud. Argeș, com. 
„ Urluești, pl. Topologul; e com- 

pusă din trupurile Urlueşti și 
Valea-Babii. Este proprietate a 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
curești, fostă pendinte de mă- 
năstirea Găiseni. Are o întin- 
dere totală de 2364 pog.; pro- 
duce o arendă anuală de 48501. 

Buneşti, moșie, pl. Siretul-d.-s., 
jud. Bacăi, despre care Th. Co- 
drescu în «Buciumul Romin», 
pag. 561, ne spune că: «ținea 
parte sf. mănăstiri Precista şi 
Răducanul din Tirgul-Ocna, su- 
pusă sf. mănăstiri Trei-Sfetitele 
din Iași, închinată Sf. Munte în 
jos; şi o parte de Sf. mănăstire 
Tazlăul, închinată Sf. Mormiînt; 
pe lingă moșiile Radomireşti, 
Prăjeşti și altele, fără sat». 

Buneşti, zoșie a statului, pen- 
dinte de Episcopia Rîmnicului, 

„situată în com. Bunești, pl. O- 
colul, jud. Vilcea. S'a arendat pe 
periodul 1888—93 cu 2260 lei 
anual. 

Buneşti, zzoșie, .pl. Ocolul, jud. 

Vilcea, proprietate a Eforiei Spi- 

talelor Civile din București, fostă 

pendinte de schitul Titireciul, în 
întindere de 223 pog., în plus 

15 pog. suprafață împădurită, 

S'a arendat pe periodul 1886— 

1891, cu 900 lei anual. 

Buneşti, păzure 'a statului, pen-   
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dinte de com. Buneşti, pl. Oco- 

lul, jud. Vilcea, în întindere de 

455 hect., formată din trupu- 

rile: Feroagele-Dealul-Miri (302 

hect.) şi Turtureaua (153 hect.) 

Bunești, zirîi, numit şi Pirtul- 

Graniţei, în c. Pleșești, jud. Su- 

ceava, Mic afluent al Șomuzului- 

Mare. Are de tributari pe: Po: 

deni, Piriul-Bunel și Pirîul-Vir- 

navului. 

Buneşti, za/z, jud. Vilcea, for- 

mată din Valea-Prunilor-lui-Din 

şi de izvorul de sub muntele 

Corbului, Se varsă în r. Govora. 

Bungelatul, /oc, acoperit cu pă- 

duri, jud. Mehedinţi, pl. Blah- 

- nița; ţine de com. rur. Deve- 
selul, 

Bungeni, sas, în piasa şi jud. Tu- 
tova, com. Plopana, spre S. de 

tirguşorul Plopana. Are 335 loc. 
“şi 66 case. Populaţia aceasta e 

socotită împreună cu acea din 

Bungeni-Lingurari și Vlădia. Se 

mai numește și Bungeni-Mari. 

Bungeni, moșie, în plasa și jud. 

“Tutova, com. Plopana, proprie- 

tate a statului, arendată în ul- 

timul period cu 1660 lei anual. 

Bungeni, zâdure, în pl. şi jud. 
Tutova, com. Plopana, pe moșia 

cu același nume, în întindere de 

"120 hect. Se găsesc cariere de 

piatră de var, pe aci se şi fa- 

brica var mai înainte. 

Bungeni-Lingurari, saţ, în pl. 

şi jud. Tutova, com. Plopana, 

spre V. de satul Bungeni, de 

care se ţine, E locuit numai de 

Țigani, pentru care se mai nu- 

meşte și Bungeni-Țigani. 

Bungeni- Mari, jud. Tutova. Y. 
- Bungeni, sat).   
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Bungeni-Ţigani, jud. Tutova, 
_(V. Bungeni-Lingurari). . 

Bungeşti, dza/, pe moșia cu a 

sa numire, în com. Șerbești, pl. 

Piatra- Muntele, judeţul Neamţu ; 
servă de loc cultivabil, 

Bungeşti, 7poșie, cu părți şi ră- 

zășească, fără sat, în com. Şer- 

beşti, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. A format un trup cu 
- moșiile Ghigoeşti și Trudeșşti. 

Se află situată pe lingă moșiile 

Șerbești-Cantei, Ghigoești, Min- 

jești. La 1847, un răzaș, Gri- 

gore Mancăş, 'vinde de veci 

două pămînturi de acolo Logo- 

fătului Petrache Roset Bălănescu. 

Bungeşti, ziriiaș, izvorește din 

dealul cu a sa numire, comuna 

Șerbești, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu și se varsă în piîriul 
Călușul. 

Bungetul, saţ, jud. Dimboviţa, 

pl. Dealul, cătunul com. Văcă- 
rești. Are un lac.- 

Bungetul, deal, comuna Gheo- 

roiii, pl. Olteţul-d.-j., jud. Vîlcea. 

Bungetul, zădure, în com. rur, 

Deveselul, plasa ' Blahniţa, jud. 
Mehedinţi. 

Bungetul, pădure, tăiată în anul 
1892, în întindere de 75 hect., 

situată, la S.-V., pe teritoriul 

com. Șerbănești-d.-j. » pl. Şer- 
bănești, jud. Olt. 

Lîngă această pădure se cu- 

nosc urmele unei -zidării vechi, 

de care se spune că a fost un 

conac turcesc, unde foștii su- 

zerani adunai vitele luate de 

dijmă sai jefuite de la locui- 
tori. 

Bungetul, zise, com. Dobriceni, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea.
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Bungheroaia, zale, com. Stă- 

nești, pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Bunghi, sat, în judeţul Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Pinceşti, 

- spre V. de satul Pinceşti și la 

o depărtare de -3 kil. de el. 

Are: 49 capi de familii, 37 con- 

tribuabili, 184 locuitori, din cari 

2 ştii carte; 52 case. Sunt 37 ca- 

- pete de vite mari. 

Buni, moșie moșnenească, în jud. 

Buzăi, com. Finţești, și parte 

în 'Tisăul, a moșnenilor d'avăl- 

mași, ca de 750 hect., din care 

200 pădure, restul puţină ară- 

„tură şi mare parte vii. 

Buni, pădure, în jud. Buzăi, com. 

Tisăul, cătunul Glodul; face parte 

din moșia Bădulești, a moşneni- 

lor d'avălmaşi. ” 

Buraga, munte, la hotarul satu- 

lui Bistricioara, com. cu aceeaşi 

numire, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu ; face parte din grupa 
Grinţeșului. . 

Burca, sat, pe teritoriul comunei 

Vidra, pl. Vrancea, jud. Putna. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea. Școală nu se află în 

“sat. Din 30 copii (16 băeţi și 14 
fete) ciţi aii virsta de şcoală, 

urmează 13 (8 băeţi și 5 fete) la 
școala din Vidra. - 

Burcă (Moara-lui-), ză/cea, pe 
teritoriul căt. Ungurei, comuna 
Tătuleşti, pl. Șerbănești, jud. 
Olt, cu direcțiunea V.E.; dă 
în Dorofeiu. Se numește ast-fel, 
fiind-că aci avea moară de boi 
proprietarul Călin Burcă. Se mai 

"numeşte și valea Căcălăul. 

Burcești, vă/cea, comuna Cior- 

teşti, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Burcheştilor (Malul-), co7iră,   

în jud. Buzăii, com. Ruşiavăţul, 

cătunul Tega, în apropiere de 

lacul Cirnul. Aci, în 1821, sa 

dat o crincenă luptă între Turci 

și Eteriști, 

Burchi, zotană, com. Izvoarele, 

plaiul Teleajenul, jud. Prahova, 

numită ast-fel de la un om, 

Burchi, ce poseda această po- 

iană, 

"Burci, oc isolat, în partea de 

N-V. a tirgului Ștefănești, jud. 

Botoșani, unde, pe ţărmul drept 

al Bașeului, este un mic deal 

acoperit cu gropi și ridicături 

de pămînt, care se observă și 

pe vale şi despre care legenda 

spune că sunt întărituri făcute 

cu ocazia unui războiii cu Turcii. 

Burcioaia sa Bircioaia, com. 

rur. în plasa Răcăciuni, jud. 
Putna. 

Comuna Burcioaia este situ- 

ată la locul, unde se împreună 

Trotușul cu Siretul. 

Distanţa. ei de reședința sub- 

prefecturei e,de 3 kil., iar de 

capitala judeţului de 42 kil. 

Mărginile acestei comune sunt: 

la N. comuna Adjudul-Vechiă, 

la NE. Adjudul-Noi, la E. și 

S. riul Trotușul, care o des- 

parte de Ruginești și Domnești, 

iar la V. Siretul, care o des- 

parte de judeţul Tecuciii. 

Populaţiunea comunei, după 

cel din urmă recensămînt, a fost 

„de 96 capi de familie, cu 347 

suflete, din. care 207 bărbaţi și 
167 femei. 

Această populaţiune se îm- 
părțea ast-fel: 

După stare civilă: 203 neîn- 

surați (124. bărbați, 70 femei), 

I40 însurați, 31 văduvi (13 băr- 

baţi, 18 femei). 

După naţionalitate: 372 Ro- 

mini şi 2 Greci, 

După religie: 374 ortodoxi,   
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După felul ocupaţiunei: 123 a- 

gricultori, 2 comercianţi, 4cupro- : 

fesiuni libere și 8 servitori. 

Știu carte 17 persoane. (15 

„bărbați și 2 femei). 

Numărul caselor de locuit era 

în 1892 de 99. 

Mișcarea populațiunei în anul 

1892 a fost: 4 căsătorii, 12 

nașteri și 13 morți. 

Are o biserică filială, cu hra- 

mul S-ţii Voivozi. 

Școală nu se află în comună. 

Din 50 copii (23 băeţi, 27 fete) 

cu virsta de şcoală, urmează 

7 băieţi la școala din comuna 

învecinată, 

Numărul contribuabililor e de 

04, ceea ce revine: 1 la 3.98 

de locuitori. | 

In anul 1886 eraii numai So 

de contribuabili. 

Budgetul comunei pe anul fi- 

nanciar 1893—04 era următo- 

rul: venituri 1090.30, cheltueli 

1075.90. 

Comuna Burcioaia, fiind aşe- 

zată între Siret și Trotuș, aceste 

ape mănîncă malurile şi micșo- 

rează pămîntul cultivabil. 

Cea mai mare parte a teri- 

toriului comunei e formată din 

imaş şi prundiș. 

Numărul cultivatorilor a fost în 

anul 1892 de 84, cari posedă 

40 pluguri de lemn și 1 de fier. 
Vite aflătoare pe teritoriul 

comunei aă fost, după ultima nu- 

mărătoare, 441, din cari: 80 

boi, 100 vaci, 31 cai, 150 oi 

și 80 porci. | 

In același an se aflaii în co- 

mună 50 stupi de albine, cari 

ai produs 20 kilgr. miere și 10 

kilgr. ceară. Kilogramul de miere 

s'a vindut cu un lei, iar cel de 

ceară cu 4 lei. Vuloarea totală 

a mierei și cerei produse a fost 

de 70 lei. | 

Se află o cîrciumă ţinută de 

I Romin, " 

„Burcioaia e legată prin şo-
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“sele comunale de Șișcani și Ad-'| | 
„_judul-Vechiii la N. și de com. 

„ Domnești la S., peste apa Tro- 
tușului. O altă șosea conduce 
la Adjudul-Noi și la staţiunea 
căei ferate din această din urmă 
localitate, 

Burciuleasa, vag, izvorește din 
moşia Preoteşti, com. Oporelul, 

pl. Oltul-d.-j., jud. Olt; curge 
tot pe această moșie spre E. 

şi se varsă în girla Tesluiul.” 

Burculeasa, com. rur., judeţul 

Olt. (V. Seaca-Belciugata), 

„Burcutului (Pirîul-). (V. Pirtul: 
lui-Mîndrilă, jud. Suceava). - 

Burdăleşti, sa/, face parte diu 

„com. tur, Guşoeni, plasa Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu-. 

laţiune de 116 locuitori, din cară 

60 bărbaţi și 56 femei; iar ca, 

populaţie şcolară âre 25 copii, 10 

băcţi şi 15 fete. E departe de 

3 kil. de cătunul Spirleni, unde 

e şcoala. 

Burdea, sfație de dr. d. f., jud. 

Argeș, pl. Cotineana-Gălășeşti, 

com. Găujani, pe linia Costești- 

Roșiori, pusă în circulaţie la 1 Ia- 

nuarie 1597. Se află între staţiile” 

Costeşti (13.4 kil.) şi Miroși 

(040 kil.). Inălţimea d'asupra 

nivelului mării de 203,18. Ve- 

nitul :acestei staţii pe anul 1897 
a fost de 52519 lei, 21 bani. 

Burdea, cîmpie întinsă, la Nordul. 

judeţului Teleorman. Se întinde 

între Valea-Cotmenii și Valea- 

Ciinelui şi continuă pe o mare 

„ întindere și în judeţul Argeș, 

„pl. Cotmeana. E întreruptă nu- 

mai de Valea-Tecuciului şi Va- 

lea-Burdei. Terenul acestei cimpil 
este sărăcăcios; cînd plouă prea 

mult, apele băltesc și cînd e se- 

cetă, pămîntul crapă. Se cul: 

p
 

  

tivă pe dînsa mai mult orz şi 

ovăz. 

Burdea, /oc îsolaț, în com. Co-: 

tești, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Burdea, zirii, în jud. Teleormau, 
străbate o mare parte a judeţu 

lui, prin:plășile . Teleorman și 

Tirgul, de la N. spre S.E., cur- 

gînd prin valea-cu același nume. 

Burdea, va/e, începe din com. 

Șerboeni, jud. Argeș, de unde 

„continuă în jud. Teleorman, în- 

tre comunele .Urlueni și Strim- 

beni ; străbate 'mai bine de 

jumătate judeţul prin cele două 

plăși: Teleormanul și Tîrgul; pri- 

mește în albia piriului săi apele 

din diferite alte văi, izvoare şi 

piriiașe; în dreptul comunei 

Strimbeni se împreună cu valea 

numită a Borţii, care începe tot 

din jud. Argeş și de aci îna- 

inte își schimbă și numele: de 

“ Burdea luînd și pe acela de 

Zbirgleaza. Ast-fel, împreunată 

şi lărgită, valea și pîriul Burdea 

îşi continuă drumul în pl. Tir- 

gului, prin dreptul com. Drăgă- 

şani, de unde își urmează cur- 

“sul pe lingă comunele Drăgă- 

neşti, Meri-Goala şi Dulceanca. 

Mai la vale de com. Albeşti se 

pierde în Valea-Vedei, unde se | 

varsă şi piriul. Atit valea cit și |. 

pîriul ei, de la: punctul Beuca 

şi pănă la Albești, poartă nu- 

" mirea cînd de Burdea, cînd de 

Zbirgleaza. Piriul seacă une-ori 

vara cu desăvirşire la unele 

puncte. 

Burdea-Căldărarul, moșie asta- 
tului, în pl. Teleormanului, ju- 

deţul Teleorman,. formată din 

mai multe trupuri. Întinderea ei 

este de 2356 -hect., din cari 

250. pădure. Parte din moşie 

este destinată a se vinde locui- 

torilor în loturi. Moșia aparţi-   
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nea înainte de secularizaie Mi- 

tropoliei. Astăzi face parte din 

teritoriul comunei Strimbeni. 

Burdeanca, cânte întinsă cu li- 

vezi și arături, pe: teritoriul co: 

munei Crăciunci-d.-s., pl. Siul- 

d.-j., jud. Olt, situată la Nordul 

comunei. 

Burdeanca, ză/cea, judeţul Olt, 

“care se formează pe teritoriul 

com. Crăciunei-d.-s., pl. Siul-d.-s., 

străbate cîmpia. cu acest nume 

și dă în Călmăţuiul. 

Burdeşti, saz, cu 318 sufi., jud. 

Argeș, pl. Gălășești; face parte 
din com. rur. Cerșanile. 

Burduhosul, dea, în com. Bră- 

dățelul, jud. Suceava, parte a- 

„coperit de pădure bătrînă. de 

stejar, mesteacăn și carpen și 
parte cultivabil. 

Burdiosul, graf, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-j., com. Vela, pe 

care este situat satul Bucovi: 

ciorul. Arc o înălțime de aproa- 

pe 100 m. și este acoperit cu 

păduri. 

Burdiosul, pădure a statului, jud. 

Dolj, pl. Dumbrava-d.j:, com. 
Vela, satul Bucoviciorul, în în- 

tindere de zo hect. Esenţe: 
ceri, stejari, ulmi, plopi, frasini 
și mai mult gîrnițe. 

Burduca, saș, jud. Dimboviţa, 
pl. Cobia, căt. și com. Cuparul. 

Burduceasca, moșie, în județul 
„Buzău, com. Cernăteșşti; are 354 

hect., din care 160 arabile, 

restul izlaz și pădure. o 

„Burduceasca, sfoară de moşie, 

în jud. Buzăă, com. Vispești, a 

moşnenilor Burduceşi ; are. 27 

hectare,
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Burduceasca, sfoară de moşie, 

a moșnenilor, jud. Buzău, com. 

Lipia; face parte din trupul 

Băncești. 

Burduci-Crucea, /oc zzo/aţ, în 

jud. Buzăii, com. Tisăul, cătunul 

Valea-Caprei. 

Burdufului (Lacul-), Zac, în 

jud. Teleorman, situat într'o 
vălcea din com. Cringeni, unde 

„este o fîntină, căreia îi zice Fin- 
tina-cu-Burduful. 

Burdujani, căfu, jud. Brăila, la 

N. com. Urleasca, pe malul de 

V. al văei Ianca, în fața satului 

" Traian la 5 kil. depărtare de el, 
S'a înființat la 1859 de familia 

Burdujan. Vatra satului e de 
6 hect., avind 22 case; popu- 

laţia e de 25 capi de familie, 

sai 121 suflete, din cari 54 băr- 

baţi, 68 femei, 5o căsătoriți, 71 

necăsătoriți; 7 știii carte și 114 

nu știi. . 

+ Animale sunt: 87 cai, 270 

vite cornute, 760 oi și 70 ri- 
mători, 

Burdujeni-Sat, comună rurală, 

situată în partea de V. a plă- 

„ şei Siretul, jud. Botoșani. Se în- 

tinde pe şesul Sucevei și dea- 

lurile ce mărginesc acest rii în 

stinga. E formată din satele: 

Burdujeni, Feteşti, Mereni, Plo- 

peni, Prilipca și Tisăuţi. Are o 

suprafață de 1859 hect. și o po- 

pulație de 939 famili, saii 3001 
suflete. . 

Pămiîntul comunei e argilo- 

nisipos și parte calcaros; este 
productiv, 

Sunt 118 hect. păduri, cari 

se exploatează sistematic. 

Vite sunt: 574 boi și vaci, 

48 cai, 400. porci și 1104 oi. Co- 

muna e străbătută de calea fie- 

rată Pașcani-lțcani și de şoseaua 

județeană Botoșani-Burdujeni.   

Budgetul comunei are la ve- 

nituri 8430 lei și 79 bani și la 

cheltueli 6506 lei. 

Sunt 3 biserici, cu 4 preoți 

şi 6 cîntăreți; 1 școală de bă- 

eţi, cu 1 învățător și 96 şcolari; 

1 școală de fete cu 1 învăţă- 

toare și 54 şcolărițe, ambele 

întreținute de județ. 

Burdujeni-Tirg, firgușor, situat 

în partea de V. a plășei Sire- 

tul, jud. Botoșani, pe vale, în 

stinga rîului Suceava, la mar- 

ginea țărei despre Bucovina, la 

470 40' 40” latudine boreală 

şi la 230% 58 00” longitudine 

estică, 

Teritoriul tirgului are o su: 

prafață de 984 hect,, din cari 

vre-o 809 hect. moșia statului 

și 175 hect. imașul și locul tîr- 

gului. Are o populaţie de 486 

familii, sai 1960 suflete, din cari 

939 bărbaţi și 1021 femei, lo- 

cuind în 340 case. 
După naționalități sunt: 456 

Romini și 1477 Evrei. (|) 

Tirgul este proprietatea locui- 

torilor, răscumpărat de la stat, 

conform legei; în vechime se 

crede a fi fost proprietate a Mo- 
vileștilor. 

Depărtarea tirgului de Bo- 

toșâni e de 38 kil. pe calea fie- 
rată. 

E străbătut de o şosea pietru- 

ită, întreținută de judeţ, care 

pune comuna în legătură cu 

orașul Botoșani și cele-l-alte co- 

mune vecine şi de calea fie- 
rată Pașcani-lțcani. 

Locuitorii se ocupă: Evreii 

mai cu seamă cu comerciul și 

meșteșugurile, iar Rominii cu 

lucrarea pămîntului. 

Vite sunt: 146 boi, 135 vaci, 

166 cai, 118 porci și 60 oi. 

Sunt în Burdujeni 108 comer- 
cianți și 137 meseriași; 200 cîr- 

ciume. - 

Este 1 moară de apă și 1 
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de abur, 1 fabrică de rachiu 

de drojdii, 1 fabrică pe pislărie, 

I fabrică de lumînări de săă și 

I fabrică de lumînări de ceară. 

Se face tîrg săptăminal în fie- 

"care Duminică. 

Este 1 biserică deservită de 
2 preoţi și 3 cintăreți. Această 

biserică a fost mănăstire de că- 
lugări; astă-zi este transformată 

în biserică de mir. S'a zidit de 
Theodor Movilă, de unde și nu- 

mele mănăstirei, de Theodoreni, 

în prima jumătate a secolului 

al XVII-lea, 

„ Sunt 2 şcoli, una de băeți și 
una de fete, cu 2 învățători și 2 

învățătoare, avînd 105 elevi şi 

90 eleve. 

Școala de băeţi este înteme- 

iată de la 1856, în localul hără- 

zit de Ilie Morariii, Romin tran- 

silvănean. 

Budgetulcomunei, în 18$9/90, 

avea la venituri 24050 lei şi la 

cheltucli 23920 lei. In același an 

eraii 412 contribuabili, | 

Numele tirgului, după legendă, 

se crede a fi luat de la nu- 

mele unui cioban, numit Burdujo. 

Despre locul Burdujenilor, ia- 

răși se povestește, că satul era 

situat mai spre V., însă din pri- 

- cina unui războiii, locuitorii spe- 

riați, s'aii retras în pădurea ce 

era pe locul tirgului și al satului, 

împrejurul mănăstirei Theodo- 

reni și s'au stabilit acolo. Des- 

pre locul vechiii, se spune că 

acolo a existat un sat mare cu 

biserică și curţi și că dacă s'ar 
săpa în pămînt s'ar găsi beciuri; 

pietre multe se văd şi astăzzi. 
Ca dovadă, se zice, că s'a găsit 

pe acel loc un sigilii și o pia- 

tră cu inscripții, cari s'aă în- 

credințat fostului egumen al mă- 

năstirei, anume Sofronie ; dar 

nu se știe ce a făcut acesta 

cu ele. 

Burdujeni, saţ, în com. Burdu-
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jeni-Sat, jud. Botoșani, formînd 
mahalaua Tirgului-Burdujeni; e 
situat pe moşia statului Burdu- 
jeni. Are o suprafață de 809 
hect. și o populaţie de 1385. 
suflete, toți locuitori Romîni, 
saii 404 familii, cu 212 contri- 
buabili. Are o biserică, deser- 
vită de 2 preoți și 2 dascăli, 

Este reședința primăriei din 
comună. Are 3 meseriași, 6 co- 
mercianţi, 2 fabrici și 4 cir. 
ciume. 

Vite sunt: 196 vite cornute, 
8 cai mari și mici, 498 oi, şo 

mascuri și 90 stupi cu albine. 

Burdujeni, sfafie de dr. d, £ 
jid. Botoşani, pl. Siretul, Bur- 
dujeni-Sat, com. pe linia Pășcani- * 
Burdujeni. Se află între stațiile 

- Vereşti (14.8 kil.), și Iţcani (1.6 
kil.). Inălțimea d'asupra nivelului 
mării de 268", 40. Venitulacestei 
stații pe anul 1896 a fost de 
1311928 lei, 58 bani. 

Burdujeni, mahala, face parte 
din satul Unguri, comuna Găi- 
ceana, pl. Berheciul, jud. Te- 
cucii, 

Burdujeni, iri, trece pe lingă 
„ Tirgul-Burdujeni, jud. Botoşani; 

izvorește din pădurea Burdu- 
jeni și se varsă în riul Suceava, 
după ce formează un mic iaz, 
pe care se află o moară de apă. 

Burdulea, cătun (tîrlă), în plasa 
Borcea, pe cimpul Bărăgan, pen- 

dinte de comuna Tonea, jud. 
Ialomiţa. | 

Burduloiul, za/z, la S.-V. com. 
Ulmul, jud. Brăila, avind malu- 

rile ridicate, ca la 4 kil. spre 

S.-V. de satul Ulmul, 

Burdun, gir/ă, curge din iazul 
Bălăneasa, pe moșia Fintinelele, 

com. Fintînelele, jud. Botoșani, 

7
 

  

şi se varsă în girla Săpata, tot 

pe moșia Fintinelele, 

Burdunoaia (Cotul-), parte din 
șesul Siretului, în comuna Dol- 

hasca, jud. Suceava. 

Burdureşti, moșie, nelocuită, în 
jud. Roman, plasa Siretul-d.-s., 

com. Boghicea. 

Burdusaci, co. rur., pl. Stăni- 
şești, jud. Tecuciii, la 66 kil. 

departe de capitala jud. și la 

18 kil. de reședința plășei. 
Comuna este așezată pe am- 

bele laturi ale piriului Zeletin. 

Se compune din 7 cătune: Buc- 
şa, Burdusaci, Deleni, Gunoaia, 

Haghiac, Oprișești și Tochilele. 

Are o populaţie de 339 capi 

de familie, din 1251 suflete, 

In com. sunt 4 biserici: în 

Burdusaci una și în Oprișești 
trei, deservite de 2 preoţi şi 4 

-cîntăreți. Școala datează de 25 

ani. Se frecuentă de 49 copii, 
43 băeţi și 6 fete, din numărul 
de 196 copii, 104 băeţi și 92 
fete. Ştii carte 48 bărbaţi și 

8 femei.. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creșterea vitelor, Ei 

aii: 500 boi, 624 vaci, 44 cai, 

36 epe, 635 oi, 345 porci și 
20 capre. 

Intinderea terenului cultiva- 

bil este de 16504 hect., repar- 

tizindu-se ast-fel: 156 hect. gri, 

55 hect. secară, 584 hect. po- 

rumb, 320 hect. orz, 21 hect. 
ovăz, II hect, meii, 3 hect. 

cinepă, 22 hect. finețe. Loc. aii 

114 stupi; 4 mori de vint, cari 

Sunt așezate pe Dealul- Mare, 

la E. de satul Oprișești. Sunt 

aci 2 iazuri cu pește. 

Budgetul se urcă la suma de 

3398 lei 02 bani. In com. sunt': 
398 contribuabili, 

Com. este străbătută de șose- 

aua judeţeană, care merge prin   

BURDUȘOAIA 

partea de V. a Zeletinului și prin 

centrul com.; din şosea se des- 

fac mai multe drumuri, cari merg 

la satele din această comună. 

E brăzdată de dealurile : Dea- 

lul-Mare prin centru, care se 

întinde pănă în fața Burdusa- 

cilor; de dealurile Oprișeștilor, 

Hăghiacul, Sohodunul și Bălu- 

șului. 

E străbătută de văile : Zeleti- 

nului, prin mijlocul.com., Gu- 

noaia, între Dealul-Mare și Opri- 

şești, Sohodunului, Bucșei, riul 

Zeletinul și de alte mici piraie. 

Se mărginește la N, cu com. 
Răchitoasa, la S. cu com. Moto- 

şeni, la E. cu com. Crăeşti și la 

V. cu jud. Tutova. 

Burdusaci, saţ, face parte din 

com. Burdusaci, jud. Tecucii. 

Situat pe coasta de V. a dea- 

lului Băluș, este străbătut de rîpa 

Deleni și de piîriul Stucheni. Aci 

este reședința comunei. Are o 

populație de 116 capi de fa- 

milie, din 432 suflete. Tot aci 

este școala care se frecuentă de 

59 copii, 56 băcţi și 3 fete. 

Este străbătut de drumul ce 
duce în jud. Tutova la Birlad, 

și de altele mai mici care duc la 

satele: Bucșa, Deleni și Tochile. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot și 

2 cintăreți. Este făcută, de ob- 

ştea satului, la 1814. S'a repa- 

rat şi astă-zi se găsește în bună 

stare, întreţinîndu-se de locuitori. 

Burduşani, pl. Dimboviţa, jud. 

Ilfov. (Vezi Pasărea). 

Burduşei, /oca/itate, în comuna 
Drajna-d.-s., pl. Teleajenul, jud. 

Prahova, unde gîrla Drajna, în 

cursul săii, formează un mare 

zigzag. 

Burduşoaia, jud. Buzău, (Vezi 
Borduşoaia),
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Burduza, va/e, udă teritoriul căt. 

" Goruna, com. Cocorești - Mizli, 
plaiul Vărbilăul, jud. Prahova, 

- și, după ce primeşte văile: Un- 

cheașului, Boului și Hoţului, se 

varsă în apa Cosmina. 

| Bureţeşti, sat, face parte din 
„com. rur. Fata, pl. Vedea-d.-s., 
jud Olt.-Are o populaţiune de: 
186 locuitori. 

Burghelea, 2îrîă, judeţul: Fălcii, 
izvorește din partea de N. a 

"com. Oţeleni, pl. Mijlocul; curge 
- prin partea de V. a satului Qţe- 

leni și, din jos de sat, în Șesul- 

Mariei, se varsă în piriul Ro- 

goza. : ” 

“Burghelea, za/e. (Vezi Valea- 

. Burghelei, com. Oţeleni, plasa 

Mijlocul, jud. Fălciu). 

Burgheleşti, sat, din com. Ta-! 

nacul, pl. Crasna, jud. Vasluiă, 

așezat pe coasta dealului Me- 
"_rieni, spre S. de satul Tanacul, |. 

reşedinţa comunei, la o distanţă 

“de 232 metri. Are o suprafață 

de 572 hect., din cati 14 hect. 
vii și livezi, iar restul locuri de 

arătură, finețși imaș. Are o po” 

pulație de 41 fam., saii 124 su- 

- flete, ocupindu-se cu agricultura 

„şi creșterea vitelor. Loc. posedă. 

25 pluguri, 30 care cu boi și 

40 stupi. de albine. : 

In -sat este o. biserică clădită 

- din lemn, în anul 1819; e deser- 

vită de 1 preot și 1 eclesiarc.. 

Numărul vitelor e de 300 ca-" 
pete, din cari 161 vite mari cor- 

nute, 150 oi, 20 cai și 70 ri- 

mători. IN 

_Burghineşti, Zoca/itate, din com. 
- Rădășeni, judeţul Suceava, află- 

toare în jurul morei cu acest 

nume, de pe piriul Brădățelul, 
aproape de gura acestuia. Aci 
se află și o cîrciumă,   

Burghineşti, moară, în com. Ră- 
dășeni, jud. Suceava. , 

Burhala, va/e însemnată, în jud. 
Buzăii, comuna Gura-Aninoasei. 

(Vezi Comăneasca). 

Buriaşul, jud: Ilfov, (Vezi Vă- 
leni-Buriașul). 

Buricelului (Malul-), co/zză, în 
"jud. Buzăă, com. Cernătești, a- 

coperită cu livezi. 

Buriceni, Joc, în com. rur. Ma- 
rosești, plaiul Cloşani, jud. Me- 

__ hedinţi, unde se văd șanțuri şi 

- zgură de aramă, 

Buriceşti, vale, com. Ștefănești, 

pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel. 

Buricioi, foiană, com. Ștefăne- 

şti, plasa Riul-Doamnei, judeţul 
Muscel. 

Buriciul, za/2, în com. rur. Șu- 
şița, plasa Motrul-d.-j., județul 

Mehedinţi. 

Buridava, cetate romană, în apro- 

piere de com. Călimănești, pl. 

-Cozia, județul Vilcea. P'aci tre- 

cea Drumul-lui - Traian, și d'aci 

se îndrepta pe malul stîng al 

Oltului, com. Jiblea, jud. Ar- 

geș;.mergea pănă la Ciineni; de 

aci trecea iarăși pe. dreapta și, 

prin trecătoarea Turnul.- Roșu, 

- mergea la Sarmizegetuza, capi- 

.. tala Daciei. 

Burienişul, zii, judeţul Bacăiă, 

pl. Muntelui, com. Brusturoasa, 

„ care: izvorește dig culmea ' Ciu- 

domir şi se varsă în Trotuș, d'a 

- dreapta. 

Burihoaia, 24/7ă, lingă satul Roș- 

cani, com. Fintinelele, pl. Sire- 

“tul, jud. Botoşani; are o supra- 

“față de 2 hectare.   

Burila-Mare, com. rur., în pl. 
Blahniţa, jud. Mehedinţi, la dis- 
tanță de 38 kil. de orașul Tur- 

nul-Severin. Este situată pe loc 

şes și în apropiere de fluviul Du- 
nărea. Formează com. cu satul 

Izvorul-Frumos, avind 293 con- 

- tribuabili, din 1560 loc. ce lo- 

cuesc în 366 case. Ocupaţiunea 

loc. este agricultura și creşte- 

rea vitelor. Calitatea pămîntului 

- este bună și în unele locuri ni- 

sipoasă. 

Loc. posedă : :31 pluguri, 74 

care cu boi, 18 căruțe cu cai 
şi 40 stupi. 

Are 3 biserici, deservite de 

1 preotși 3 cîntăreți; o. școală, 

cu 1 învățător, . frecuentată de 

25 elevi, 

" Budgetul comunei coprinde 

la venituri 6486 lei și la cheltu- 

eli 2908 lei. , 

Numărul vitelor în această 

com. este de 1296: 444 vite mari 

cornute, 42 cai, 510 oi şi 300 

rimători. | 

In căt. Izvorul-Frumos se află 

- mai multe izvoare cu apă bună, 

- unde. locuitorii aii făcut 22 fîn- 

tini învelite. Apa de la aceste 

fintîni adunindu-se serveşte la 

punerea în mișcare a mai mul- 

tor mori pănă la vărsarea sa în 

Dunăre. | 
Prin această comună trece șo- 

„seauă Severin-Hinova-Scăpăul- 

Deveselul-Burila-Mare-Țigăneşti. 

Pe teritoriul acestei comune 

_se văd urmele unui drum ro- 
"man ce vine despre Dunăre. 

Burila-Mică, com. rur., în jud. 

"Mehedinţi, pl. Blahniţa, situată 

„pe loc șes. Formează com. cu 
satul Mileni și 2 mahalale, avînd 

169 contrib., cu 790 loc., locu- 

ind în 182 case. Ocupaţiunea 

locuitorilor este :. agricultura și 

creșterea vitelor.. Calitatea pă- 
mîntului este bună. Loc. posedă : 

39 pluguri, . 80 care cu boi și
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9 căruţecu cai. Are 2 biserici, 
deservite de 1 preot şi 3 cîn- 
tăreți; o şcoală, cu 1 învăţător, 

frecuentată de 20 elevi şi o elevă. 
Budgetul comunei coprinde la 
venituri 1926 lei și la cheltueli 

1138 lei, 

„Numărul vitelor în această 

com. este de 914: 450 vite mari 

cornute, 22 cai, 212 oi: și 200 

rimători, | 

Comuna Burila-Mică se măr. 

gineşte: spre E. cu com. Jiana- 

Mare şi Jiana-Vechiă ; spre S. cu 

Gogoși şi fluviul Dunărea ; spre 

V. cu com. Țigănași si spre N. 

cu comunele: Burila-Mare și De- 

veselul, 

Pe teritoriul acestei comune 

se află mai multe bălți, dintre 

cari mai principale sunt: Balta- 

lui-Căciulan, Balta-Mare, Balta- 

Juviţa. Pe proprietatea statului 

din această comună, la locul 

numit Podul-lui. Sitaii, se văd 

niște ridicături de pămînt, în 

formă : de parapete și :înconju- 

rate cu arbori seculari, iar pe 

marginea lor, Balta-Juviţa for- 

mează nişte mlaștini întinse unde 

cine-va nu poate pătrunde de 

cît pe podul din -acel loc. Spre 

S. de aceasta se află un loc jos, 

care se numește Valea-Rea, în 

care se revarsă Dunărea cind e 

mare, lăsînd o mulțiine de peşte, 

atit în acest loc, cit și în păr- 

ţile din imprejurime. Comuna 

"aceasta este legată cu comuna 

Deveselul printr” o şosea, iar cu 

cele-Palte comune prin drumuri, 

Burila-Mică, pădure, în judeţul 

Mehedinţi, pl. Blahniţa; ține de 
„teritoriul com. cu același nume. 

Buriului-Muchia (La Pătră- 
noaia), colină, în jud. Buzăi, 

“com. Ruşiavăţul, căt. Tega; po- 

sedă păcură în abundență, care 
- a'început să se extragă siste- 

matic 'din “anul 1882; 

56769, Jiacls Dicţionar Ueograile, Vol, JI. 
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Burla, saţ, în partea de N. a co- 

munei Gorbănești, pl. Miletinul, 

jud. Botoșani, pe pîriul -Burla. 

Numele îi vine de la un vechiii 
proprietar. 

Are o suprafață de 485 hect. 

și o populație de 22 familii, 

sati. 100 suflete, din cari 15 con- 

tribuabili, 

Numărul vitelor e de 116: 
40 vite mari cornute, 6 cai, 60 

oi şi 10 mascuri, 

Sunt aci 2 comercianți ; 1 cîr- 
ciumă. 

Burla, zârîă, izvorește din Va- 

lea-Grajdiului, în partea de N. 

a com. Gorbănești, jud. Boto- 

şani, curge prin satul Burla, se 

unește cu piriul Drislea şi se 
varsă în Jijia, 

Burla-Mare, ramură a: Dealu- 

lui-Mare, dintre Șesul-Prutului 

şi Valea-Parului, com. Măstă- 

cani, pl. Prutul, judeţul Covur- 
lui, 

Burlaci, sas, în pl. și jud. Tu- 
tova, com. Micești, pe ptr. Stu. 

dinețul, spre S. de satul Mi- 

cești. Are 85 locuitori, din cari 
9 ştii carte; 22 case, 

Burlacul, cruce, situată la N, de 

cem. Surdila-Găiseanca, judeţul 

Brăila. 

Burlacul, movilă, jud. Brăila, pe 
viroaga Buzăelul-Sec, din com. 

Ianca, la 6 kil. spre N.-V. de 

comună. 

Burlacul, zozină mare, judeţul 

Brăila, la V. movilei Burlacul, 

pe lunca Buzăului; servă de ho- 

tar între com. Ianca și Cîineni 

din jud. Rimnicul-Sărat, 

“Burlacul, sokele, pe rîul Bistri- 

ţa, proprietatea. com. urb. Pia- 

tra, jud. Neamţu. -.. -   

BURLEȘTI SAU BORLEȘTI 

Burlacul, vale, izvorește de la 

N. de com. Salcia, pl. Podgoria, 

jud. Prahova; se împreună în 

raza comunei cu izvoarele: Ciu- 
ciurul, Bilcilor, Păcurei, Oancei, 

Stupina - Popei, Ciinele şi Vul- 

pea şi formează girla Salcia. 

Această vale e acoperită cu 

pădure. | 

Burlacului (Izvorul-), sorginte 
mică de ape minerale, în jud. 

Buzăii, com. Nehoiașul, sub ra- 

mificaţiile muntelui Cumpenile; 

e avută în pucioasă și fier. 

Burlacului (Movila-), mov, 

pe teritoriul com. Obilești - Ve- 

chi, plasa Negoești, jud. Ilfov. 

Are o înălțime de vr'o 15 m. 

Datează, se zice, de la anul 1802 

şi a fost ridicată în comună: de 

un om burlac și foarte bogat. 

Pe dinsa s'a pus de către acesta 

două cruci. 

Burlanilor (Poiana-), poiană, 
com. Broşteni, pl. Cerna-d.-s., 

jud. Vilcea, , 

Burlăneşti, sa, jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa - Ialomiţa, căt, 

“com. Voinești, 

Burlea, couă, în jud. Buzăi, 

com. Trestioara, între căt. Ve- 

ghiuri și Crivelești, formată din 

pietriș și pămînt alb. 

Burlea, îzvor, în județul Buzăi, 

com. Trestioara; începe de la 

colina Burlea și se scurge în' 

izvorul Mocearul, 

Burleasca, ză/cea, în jud. Te: 

leorman ; străbate o parte din 

com. Doagele sau Dobrotești. 

Burleşti saii Borleşti, jud. Ba- 
căi, pl. Bistriţa-d.-s., com. Ciu- 

mași, zzzeme vechiit al satului Bor- 

liana, despre care d. Hasdeii, 

ul



BURLIȘTEA: SAU BERBECARUL 

în <Etymologicum Magnum Ro- 

maniae», tom. III, p. 2293, ci- 

tează următorul hrisov din 1633, 

aflător în Arhiva statului din Bu- 

curești: «lo, Alexandru Ilieaș- 

Vodă . . . scriem Domnia mea 

tutulor slugilor Domniei mele 

cîți veţi umbla cu slujbele Dom- 

niei mele la ţinutul Bacăului; 

dămu-vă ştire daca veți vedea 

cartea Domnii meale, iar voi să 

aveţi a lăsa foarte în pace de 

toate angheriile (birurile) satul 

-. Burleşti, numai să aibă ei a-și 

plăti cisla lor cît vor hi scriși 

la catastiv în vistieariul Dom- 

niei meale, nici iliș să nu dee, 

nici sulgiu, nici unt, nici ceară, 

nici lup, nici o angherie cite 

sunt pre alţi mișei (supuși) ai 

Domniei meale, pentru căci Dom: 

nia mea i-am lăsat să ţie strajă 

pre apa Tazlăului - celui - Mare, 
cum țin și alte străji, şi de toate 

să le ție în samă de cite să ţin, 

şi nime întru nimic să nu-i în- 

văluiască preste cartea Dom- 

nici meale... Iași, 7rq1. Martie 

15». Din acest document, d. Has- 

deii conchide că chiar după ce 

„ Bacăul n'a mai fost oraș de gra- 

niță cu vamă, judeţul tot a ră- 

mas organizat : militărește, cu 

sate scutite de dări și însărci- 

_nate a ţinea streajă. 

Burliştea saii Berbecarul, văl 
cea, jud. Teleorman, prin care 

curge un piriiaş ; :începe din 

dreptul comunei Surdulești, din 

„pl. Teleormanului, trece pe lin- 

-gă com. Zimbreasca ; de aci o ia 
pe lingă căt. Plopi și se termină 
în apropiere de com. Drăgșănci, 
unde piriul se varsă în Burdea. 

Burlugul, saz, face parte din co- 
“ muna Motoșeni, jud. Tecuciii. 

“Situat pe valea cu același nu- 

me, în partea de E. a com. şi 

la 1 kil. 920 m. departe de 
reședința ei.   
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Are o populaţie de 25 capi 

de familie cu 97 suflete. .Copii 

în vîrstă de școală sunt 1$, -10 

băeţi şi $ fete, 

Burlugul, Jea/, la E. de satul 

cu același nume, com. Moto- 

șeni, jud. Tecuciii, 

Burlugul, iii, în raionul co- 

munei Motoșeni, jud. Tecuciii, 

izvorește din dealul Praja, mer- 

ge spre V. pănă la intrarea în 

satul cu acelaşi nume, şi apoi: 

spre S.V., pănă la confluența 
sa cu Zeletinul. 

Burluiul (Bechetul), rîz și vaze, 

în judeţul Romanați, afluent pe 
stinga al Oltețului; izvorește 

din Dealul-Sarului și curge pa- 

ralel cu acest deal, pănă la văr- 

sarea sa în Olteţul, aproape de 

com. Pirscoveni. 'Are foarte pu- 

țină apă; însă nu seacă vara. 

Din cauza adincimei albiei sale 

și naturei fundului săi, nu se 

poate trece de citpe pod, Dea- 

lurile de pe marginile sale sunt 

acoperite, în dreptul com. Că- 
luiul, cu păduri mari. 

Burluşi, sas, cu 55 familii, în jud. 
Argeș, pl. Topologul. Vezi Cio- 

- frăgeni-Pămiînteni. 

Burnaia, za/e, în jud. Teleor- 

man, plasa Tirgului, prin care 

curge un pirii; îi mai zice și 

“Valea-Girbaciului. 

Burnazul sai Bornazul, câu- 

fie întinsă, în partea de S.E. 

a jud. Teleorman și în județul 

Vlașca, între comunele Conţești 

şi Bragadirul, pănă în dealurile 

Dunărei. Partea ce cade în jud, 

Teleorman, este de o întindere 

numai de ciți-va kil.; cea mai 
mare parte se întinde în jud. 
Vlașca, unde continuă la Vest, 

"pănă la com. Cacaleţi și de aci   

BURNEȘTI 

coboară pe la Grosul, Chiriac 

şi Trestenicul, la S.V., pănă la 

com. Stănești. In hărțile geogra- 

fice ale Statului-major austriac 

numirea acestei văi este greșit 

trecută: i se zice Pernaz. Greșala 

făcută de cei străini de toponi- 

mia noastră a fost reprodusă 

mai pe toate hărţile tipărite în 

urmă în ţară şi chiar în manu- 

alele de geografie a ţării, desti- 

nate școalelor primare și secun- 

dare. 

Această cîmpie se aseamănă 

cu bărăganele din jud. Brăila 

şi Ialomiţa. Pe dinsa nu se văd 

păduri; sate sunt puţine şi la 

mare depărtare unele de altele; 

din distanţă în distanță se văd 

măguri mari, despre care se zice 

că ar fi fost posturi de pază din 

epoca Romanilor; dintre aces- 

tea cele mai principale sunt: 

măgura Bălănoaia, măgura To- 

porul și măgura Cacaleţi. 

Burnazul, za/e, în jud. Vlașca, 

ce vine. din Gogoșari-Noi, din 

cimpul Burnazului, trece pe pro- 

prietăţile Ciochina, Cerneveni, 

se coboară prin Gogoșari- Vechi, 

şi se varsă în Dunăre, între sa- 

tele Slobozia şi Malul. 

Burnazului (Movila-), pzov:/ă, 
în jud. Buzău, com. Luciul, în 

apropiere de Caragele, 

Burnești, sat, face parte din 

com. rur. Schitul-Golești, plasa 

Riurile, jud. Muscel. Işi trage 

numele de la valea cu același 

nume. Are o populaţie de 102 ' 

locuitori, din cari 19 capi de fa- 

milie. Se desparte de căt. Lă- 

zărești prin Riul-Tirgului. 

Burneşti, za/e, izvorește de pe 

teritoriul pădurei Grădiștea, pro- 

prictate a statului, și se varsă 

în Riul-Tirgului, pe malul stîng, 

după ce udă com. Schitul-Go-



BURSUCAN (ODAIA-) 

lești, plasa Riurile, în judeţul 
Muscel. 

Bursucan (Odaia-), jud. Tu- 
tova. Vezi Odaia-Bursucan. 

Bursucani, com. rur., în jud. Co- 

vurluiă, pl. Zimbrul, la frontiera 

nord-vestică a judeţului, depăr- 

tare de 72 kil. de Galaţi. Situată 

într'o poziție frumoasă, pe o 

culme de deal, la o înălțime de 

aproape 80 metri d'asupra ni- 

velului mării; e înconjurată cu 

păduri. Această comună se măr- 

gineşte la N. cu teritoriul com. 

Bălăbăneşti, la E. cu com. Ră- 

dești și la V. cu com. Adam, 

toate trei din județul Tutova, 

iar la Sud cu teritoriul comu- 

nei T.-Drăgușeni și Crăești din 

jud. Covurluii. Se poate zice 

dar că com. Bursucani are for- 

ma unei peninsule intrate în jud. 

Tutova în trei direcțiuni, ţi- 

nîndu-se de Covurluiii numai în 
partea sudică. 

Prin mijlocul Bursucanilor tre- 

ce pîriul Suhuluiul-Sec. Această 

com. are două cătune: Bursu- 

cani, reședința și Zimbrul sai 

Schitul-Zimbrul, acesta în direc- 

țiune mat nordică și la o de- 

părtare de 1 kilometru de cel 
dintiiă. Locuitorii din Bursu- 

cani sunt răzăși, cei din Zimbru - 

foşti clăcași, toți Romîni. In 

întreaga comună sunt 190 case; 

121 contribuabili; 187 familii 

saii 618 suflete, din cari 317 

bărbaţi, 3o1 femei; 274 necăsă- 

” toriţi, 308 căsătoriţi, 36 văduvi; 

113 știii carte, 505 nu, 

Pămintul : acestei comunE e 

“nisipos și calcaros; întinderea 

sa totală e de vr'o 1800 hect., 

din cari 9oo arabile, 750 pă- 

- dure, 45 imaș, 91 vii, 6 fineaţă, 

I și jum. grădinării, 12 livezi 
şi restul vatra satului și pămînt 

* metrebnic. 483 hect. aparţin 

proprietăţei mari și 1317: pro-   
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prietăţei mici (sătenilor) ; proprie- 

tatea mare e reprezintată prin 

moșia particulară Zimbrul; în 

Bursucani o parte este a statului. 

Producţia agricolă totală se 

cifrează la 5900 hectolitri ce- 

reale, din cari 2500 secară, 2000 

porumb, 700 griii, 500 orz și 
200 ovăz. Un folos mai simţi- 

tor aii locuitorii de aici din 
cultura viilor, livezilor și a gră- 

dinelor lor. Producţia vinicolă se 

calculează la 12000 vedre, de 

calitate destul de bună. 
Vite sunt: 200 boi, 200 vaci, 

5O cai, 150 capre, 200 oiși 400 

porci. 

In com. Bursucani sunt 3 cîr- 

ciumi şi' o mică prăvălie cu alte 

mărfuri ; se află aici şi 6 ca- 

zane de fabricat rachii de droj- 

die ; meseriași sunt 3 cizmari şi 

3 stoleri. 

Veniturile comunale se ridică 
la 2347 lei şi cheltuelile la 2327 

lei, 27 bani. 

Biserici sunt 2: Sf. Arhangheli 
(Voivozi), în Bursucani şi Sf. 

Gheorghe, în Zimbrul, ambele 

construite de pe la 1825; nici 
una din biserici n'are pămînt; 

după intocmirea sinodală a pa- 

rohiilor, comuna Bursucani for- 

mind o parohie, cu catedrala 

Sf. Arhangheli, e deservită de 
1 preot paroh și 3 cîntăreți, 

Școală este una singură, mixtă, 

fără pămînt, cu 50 elevi înscrişi. 
Prin această comună trece 

pe o întindere de 7 kil. calea 
judeţeană Galaţi-Birlad. 

După legendă, Bursucani și-ar 

fi avind existenţa de pe lamij- 

locul veacului trecut, și origina 

numelui săti se explică de local- 

nici ast-fel: pe aici, fiind păduri 

mari, între animalele sălbatice, 

se încuibase mai mulți bursuci; 
adunîndu-se în partea locului, 

din diferite puncte oamenii, și 
--făcîndu-și case de sălășluire, — 

„căci pe aici e drumul mare (ca- 
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lea judeţeană) dintre Galaţi şi 

Birlad,.— satului i se dădu mai 

întiiă numele de Bursuc, apoi 
de Bursucani. 

Bursucani, saţ, reședința com. 

cu același nume, pl. Zimbrul, 

jud. Covurluiii, cu -170 case; 

134 familii, sau 849 suflete; o - 

biserică și o școală. (V. Bursu- 

cani, com.). | 

Bursucanilor (Dealul-), dea, 
aflător în com. cu același nume, - 

jud. Covurluiii. 

Bursucanilor(Valea-),za7e, co- 
respondentă dealului cu aceeași 

numire, jud. Covurluiiă. 

Bursucănia, dea, jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Schitul- 

- Frumoasa, pe teritoriul satului 

Schitul-Frumoasa. 

Bursucăria, dea/, spre S.-E. de 

com. Ivănești, pl. Racovă, jud. 

Vasluiii. 

Bursucăria, pădure seculară, în 

jud. Buzăii, com. Boziorul, căt. 
Nucul; face un corp cu Hinsarul 
şi Stilpi-Tainiţei. (Vezi Nucul). 

Bursucăria, zise al dealului Ho- 

miţa, din com. Cristești, jud. 

Suceava. 

Bursuceni, saz, pe țărmul drept 

al Siretului, jud. Botoşani, în 

partea de S.-V. a com. Brehu- 

ești, pl. Siretul. Are o suprafaţă 

de 1046 hect. şi o populațiune 

de 157 familii sau 630 suflete, 
din cari,153 contribuabili, 

"Are o biserică, făcută de lo: 

cuitori, deservită de 1 preot şi 
1 cîntăreț; o școală mixtă a ju- 

dețului, cu 1 învăţător și 40 

şcolari.   Bursuci, saț, în pl. Tirgul, com. 
3 > p >
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Iepureni, jud. Tutova, spre S.-V. 

de satul Iepureni. Are 375 lo- 

cuitori (din cari 11 știi carte) 
și 08 case. 

Bursuci, ruine de mănăstire, în 

satul cu asemenea numire, jud. 

Tutova. Aici s'a fost bejănit 

Vornicul Lupu Costaki, la anul 

I7I1, în timpul războiului Ruso- 
Turc. 

Bursucul, ea/, în partea de E. 

a com. Slobozia-Secătura, jud. 

Botoșani, numit ast-fel de la 

vizuinile de bursuci ce -se află 

„ săpate în coastele sale, 

Bursucul, gea/, în com. Brăteni, 

pl. Ștefănești, jud. Botoșani. 

Bursucul, dea/ însemnat, în jud. 
R.-Sărat, pl. Orașul, com. An- 

dreași, lingă Milcov, în partea 

de Vest a com. și la hotarul 

plaiului Riîmnicul ; este acoperit 
cu păduri. 

Bursucul, dea/, începe din coama 
dealului Bordea, ce desparte 
jud. Iași de jud. Vasluiii, se 
prelungește de la N. prin com. 

_Tăcuta, unde de la satul Tă- 

cuta, formînd limita de la E. 

a com. Mircești, ia numirea: de 

Bursucul, apoi, prelungindu-se 
spre S. se termină în valea tîrgu- 
şorului Codăești. Pe inclinaţiu- 
nea sa estică se află satul Du- 
masca, din com, Dobrovăţul, jud. 
Vasluiă, 

Bursucul, ievor, jud. Buzăi. (V. 
Izvorul-Marchitanului). 

Bursucul, vale, în: pl. Ialomiţa- 
Balta, com. 'Hagieni, jud. Ialo- 
miţa, este situată lingă viile lo- 
cuitorilor satului Hagieni. 

Bursucului (Grindul-), grind 
sai loc ridicat de-asupra stu-   

fului înconjurător, în jud. Tulcea, 

pl. Sulina, pe teritoriul com. 

Sf. Gheorghe (saii Caterlez), a- 

șezată pe malul Mărei-Negre, 

în partea de E. a plășei și S$. 

a com. în faţa farului Cater- 

lez; se continuă la S. cu grin- 
dul Mocirla. Are o întindere de 

40 hect. necultivate; pe el se 

află așezată cîșla Olinca. 

Bursucului (La-Poiana-), ve- 
chiii gichet cu No. 7, jud. R.-Să- 

rat, către hotarul Moldovei, în 

plasa Orașului, com. Andreași, 

spre S$. la poalele dealului Bur- 

sucul și pe piriul Bursucul. 

Bursucului (Movila-), poză 
însemnată, în jud. șipl. Tulcea, pe 

teritoriul com. Sari-Chioi, așe- 

zată în partea de S. a pl. șia 

com,, la 1 kil. spre S. de satul 

Sari-Chioi, lingă grădinele sa- 

tului. Este o movilă naturală, 

avind o înălțime de 31 metri 

de asupra nivelului lacului Ra- 

zelm, de care e într'o depăr- 

tare de mai puțin de 1 kil, E 

punct trigonometric de obser- 

vaţie de rangul al 3-lea. Prin 

înălțimea sa domină asupra văii 

Sabangia, care curge pe la poa- 

lele sale occidentale, asupra sa- 

tului Sari-Chioi și asupra unei 

părți însemnate -din lacul Ra- 

zelm. E acoperită cu verdeață. 

Bursucului (Valea-), zîriă, în 
jud. R.-Sărat, pl. Orașului, com. 

Andreași; izvorește din Dealul- 

Bursucului, udă partea de S.a 

com. și se varsă în riul Milcov, 

pe dreapta lui. 

Bursunarul, mic afueut al pt- 

rîului Suha-Mare, în com. Mă- 

lini, jud. Suceava. 

Bursunarului (Virful-), zane, 

în comuna Mălini, județul Su- 

ceava, 

  

  

Burta, saț, face parte din com. 
rur. Oteșani, plaiul Horezul, ju- 

dețul Vilcea. Are o populațiune 
de 372 locuitori, 179 bărbaţi şi 
193 femei. Acie o biserică, cu 
hramul Buna-Vestire, fondată 

- de Talin și Radu, Greci veniţi 
din Rumelia. S'a reparat la a- 

nul 1850 de Ion Prodescu. 

Burta-Encei, că/uu, în judeţul 

Brăila, la S. com. Urleasca, unde 

Valea -Encei schimbă direcțiu- 

nea de la S. spre N., formînd 

o burtă ca la 7 kilometri spre 

$. de satul Urleasca. Acest căt. 
este înființat” de la 1838. Va- 

tra satului este de 6 hect,, a- 

vind 28 case și o cîrciumă. Po- 

pulaţia e de 26 capi de fami- 

lie sai 111 locuitori, 60 bărb, 

şi 51 femei; 51 sunt căsătoriţi, 

60. necăsătoriți. Animale sunt: 

66 cai, 110 vite cornute, 218 

oi şi 25 rimători. 

Burteştilor (Piscul-), pisc, com. 
Rijlețul - Vieroș, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt. 

Burtii (Piscul-), pisc, ce se lasă 
- din Dealul- Oltețului, în partea 

de E. a com. Zătreni, pl. Mij- 

locul, judeţul Vîlcea. 

Burtii (Valea-), a72, com. Vul- 
cănești, plaiul Vârbilăul, jude- 

“ ţul Prahova. 

Burtişul, zzor, în judeţul. Buzăii, 

com. Mlinzălești, căt, Bișteni ; în- 

cepe din Lacul-de-la-Poiană și 
dă în rîul Slănicul. 

Burtoaica, Zea/, în județul Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-s., com. Seaca, 

peste care trece de a curmezi- 

şul, limita de E. către com. Bra- 

bova. Are o înălțime aproxima- 

tivă de 35 m. și este acoperit 

cu pădure și puţine. locuri ara- 
bile,



BURTOAICĂ 

Burtoaica, ziriă, se varsă în 
gîrla Geamănă-Mare, în raionul 
com. Rijleţul-Vieroș, plasa Ve- 
dea-d.-s., jud. Olt, de unde iz- 
vorește, 

-Burtoi, pisc, la N. de com. Ţi- 
țeşti, pl. Riul- Doamnei, judeţul 
Muscel, 

Burtucala, r/ă, situată la N.-E. 

_de com. Mihaiii-Bravul, judeţul 
“Brăila, la o distanţă de 3 il. 'de 
__ dinsa. 

Burueneşti, saz, în partea. de 

N.-V. a com. Bivolari, pl. Tu- 

ria, jud. Iași, situat la poalele 

dealului Turia, numit și a! Ca- 

radanei, la distanță de 2 ki]. 

de malul Prutului. Acest sat în 

„vechime se numea, Silineşti; mai 

în urmă a luat numele de Bu- 

ruenești, de la familia răzăşească 

„ Burueană ai căreia descendenţi 

sunt și astăzi. Are o populaţie 

de: 29 familii, sati $3 locuitori, 

Romini răzeși, cari se ocupă cu 

agricultura. In sat e o biserică 

vechiă, ce se află în ruine, 

iar pe malul Prutului o mică 
- pădurice. 

Proprietatea moşiei aparţine 

„ Trăzeșilor. 

Numărul vitelor este de zor 

capete, din cari: 125 vite mari 

cornute, 24 cai, 131 o0i și -21 

rimători.: 

Burueneşti, sa, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d.-s., com. Doljești, 

pe malul sting al rîului Siret, 

spre S. de satul Doljești și la 

o depărtare de 21, kil. de el. 

„ Are;219 capi de familie, 246 

contrib., 971 locuitori, din cari 4 

ştii carte; 234 case. Populaţiu- 

„ nea este compusă numai din Un- 

„guri. Sunt 450. vite mari cor- 

nute. Are o biserică -catolică de 

„zid, făcută în. 1875. Ţine: de pa- 

- rohia, catolică Agiudeni. Acest   
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sat este legat cu orașul Roman 

_prin șosea și aparținea, împre- 
ună cu moşia înconjurătoare, mă- 
năstirei Bărboiul din Iași, care 

. era închinată mănăstirei Golia, 

Burueneşti, cătuu, în jud." Bu- 

zău, com. Pătirlagi; are 10 lo- 

cuitori şi 4 case. 

Burueneşti (Rădiul-), zădure 
mică, proprietatea statului, în 
județul Roman, pl. Siretul-d.-s., 

com. Doljeşti, în întindere de 

10 hect. Această pădure apar- 

ține mănăstirei Bărboiul din Iași, 

închinată. mănăstirei Golia, * 

Burun-Siîrti, dea/, în jud. Con- 
stanța, pl.: Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul com. rur. Ese-Chioi. Se 

desface din dealul Hagi-Durac- 
Sîrti, de la: virful Ese-Chioi; se 

„întinde spre S., avind o direc- 

țiune generală de la S.-V. spre 

N.-E., mergînd printre văile Cu- 

rul-Canara și Ciuciuc - Chesseri- 

Ceair, și iezerul Girliţa, brăzdind 

partea de V. a plășei și cea de 

N. a comunei; prelungirile nor- 

dice se termină pe malul sudic 

al iezerului Girliţa, făcîndu - le 

înalte și rîpoase; ai o înălțime 

de 140 m. Acest deal este tăiat 
de drumul Almaliul- Girliţa şi 

Ese-Chioi-Girliţa. Este acoperit 

cu păduri și: tufărişuri, 

Busaga, /a//ă, situată la E. co- 

munci Ciacîrul, pl. Balta, jud. 
Brăila. 

“Busaguţa, baltă, situată la N. 

V. de balta Busaga, ce este la 

E. com. Ciacirul, pl. Balta, ju- 
dețul Brăila. 

Busca, com. rur., pl. Șerbănești, 

jud. Olt. (Vezi Mihăești-d.-j).: 

Buscata, saţ, la S.-V. de satul 

Ivănești, pl. Racova, jud. Vas-   
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luii, situat sub poalele dealului 

Buscata. Areo populaţie de 15 

fam. 'saii 88 sufiete. 

Numărul vitelor este de 64: 

40 vite mari cornute, 12 capre, 

4 cal şi' 8 rimători. 

- Buscata, gea/, în partea de S..- 

E. a satului Iezerelul, din com, 

" Coșești, pl. Racova, jud. Vasluiii. 

Formează linia despărțitoare în- 

tre plasa. Racova și pl. Tutova 

din jud. Tutova. Se întinde de 

„la N.V. spre S.E. 

Busculeşti, saz, jud. Argeș, pl. 

Oltul; face parte din com. rur. 

Drăguţeşti-Săpunari. 

Busienişul, zîriz, jud. Bacăiă, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa ; iz- 

vorește din muntele Preutesele 

şi se varsă d'a stinga Trotușului, 

Bustea, gea/, în com. Rădiul, pl. 

Stemnicul, jud. Vaslui, pe a 

“cărui coastă de IE. se află satul 

Bahnariul,: iar pe cea de V. 

vii -și o pădurice.. | 

Bustea, zezer mare, compus din 

2 iezere: Bustea-Mare și Bu- 

stea-Mică, între canalul Vilciul 

şi japșa Strimbul, din comuna 
„ Bertești-d.-s., jud. Brăila. 

Bustea, pădure de salcie, pen- 

dinte de moșia Bertești, plasa 

Balta, jud. Brăila. Se mărgi- 

nește la E. cu cîmpul şi iezerul 

- Bustea, la V. și S. cu canalul 

- Vilciul şi la N. cu cîmpul. Su- 

prafaţa sa e de 15 hect, 

Bustea, prioal, jud. Brăila, care 

uneşte iezerul Bustea, în partea 

de E., cu canalul Vilciul, 

Bustea, 7ir/ă, îri jud. Brăila, pă- 

durea Bustea. compusă din mai 

- multe bordee, locuite de Ţiganii 
lingurară. -



BUSTOINA 

Bustoina, moară de apă, jude 

țul Dolj, pl. Jiul-d. j., com. Gio- 

rocul-Mare, 'pe pîriul Giorocul- 
Mare. 

Busuiaca. (V. Pășcani, sat, jud. 
Covurlui), 

Busuioaca, za/z, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, com. Văsiești, de pe 

teritoriul satului Viermești. 

Busuioceni, saz, pe moşia Bră- 

ești, com.-: Brăești, pl. Coșula, 

jud. Dorohoiii. Arc 47 fam., 213 

sufl. Așezările sătenilor sunt mai 

mult bune, cu livezui și grădine. 

Biserica, cu 2 patroâne, Sf. 

Mihail și Gavriil și Nașterea- 

Maicei-Domnului, este de lemn 

și mică, avind următoarea în- 

scripție: 

«Ctitorii Sf. locașului acestuia, 

robii lui D-zeii Emandi și Eca- 

- terina, să fie pomeniţi cu fiii lor 

și tot neamul lor în veci. Amin. 

1801, Mai în 18 zile.» Servi- 

torii bisericei sunt: 1 preot, 2 

cintăreți și 1 pălămar. 

. Sătenii împroprietăriți ai 99 

hect., 53 arii pămînt. 

Busuioceni, Zea/, se prelungește 

din com. Vîrful-Cîmpului, prin 
com. Brăești, pl. Coșula, jude- 

ul Dorohoiă, pe moşiile: Bu- 

Ssnioceni, Poiana și Prăștești şi 

se lasă în jud. Botoșani spre 

Leorda. 

Busuiociul, com. rur., din plasa 
“Gilortului, în partea despre S. a 
comunei Colești, jud. Gorj. Se 
mărginește la S. cu com. Hu- 
rezani-d.-s., la N, cu Colţești, la 
E. cu comunele Hurezani-d.-j. 
şi Piscoiul și la V. cu Negreni. 

Formează singură comună. E 
situată pe Valea-A maradiei și 
pe malul sting al acestei ape. 

- Are o suprafață de 400 hect,, 

din cari 53 hect. pădure, 140   
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hect. arabile, 131 hect. finețe, 
32 hect. vie, 21 hect. livezi de 

pruni şi 22 izlaz. 

Are o populaţie de 99 fam., 

cu 390 sufl,, din cari 85 con- 

tribuabili, toți Romiîni, ocupîn- 

du-se cu agricultura și creșterea 

vitelor. Ei sunt parte moșneni 

şi parte împroprietăriți după le- 

gea rurală. Locuitorii posedă 15 

pluguri, 47 care cu boi, 2 că- 

ruțe cu cai, 166 vite mari cor- 

nute, 7 cai, 203 oi şi 77 1i- 

mători. 

Comuna e străbătută în par- 

tea despre V, de o șosea veci- 

nală ce se desface din șoseaua 

județeană  Craiova-Petrești-d.-s. 

Comuna are 1 bis. de lemn 

prefăcută de locuitori la anul 

1869, deservită de 1 preot și 1 

cîntăreț. 

Venitul este de lei 632, bani 

35; iar cheltuelile de lei 534, 

bani 50. 

Busuiocul, Zea/, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, com. Văsiești, situat 

lingă muntele Tarniţa. 

Busuiocul, dea, în com. rur. 

Roșinaţa, pl. Văilor, jud. Me- 

hedinţi. 

Busuiocul, //îrfop, pe teritoriul - 
satului Onești, com. Șipotele, 
pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Busuiocul, Zac, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul, com. Jitia, în par- 

tea de V. a comunei, pe o po- 

iană din dealul Roşu. Conţine 

- crap şi caracudă măruntă, care 
se vinde și se consumă în lo- 

calitate. | 

Busuiocul, zf, pestecare trece 

hotarul între Dorna și Broşteni, 

jud. Suceava. - 

Aa 
Busuiocul, ziriă, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, com. Văsieşti, care   
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obirșește într'o baltă mare, nu- 
mită Tarniţa și se varsă d'a 

stinga Trotușului, după ce udă 

satul Viermești. 

Busuiocul, va/e, la S. de satul 

Ocheni, com. Condrăchești, pl. 

Berheciul, jud. “Tecuciii. 

" Busuiucenilor (Drumul-), 
drum, în com. Costinești, plasa 

Tirgului, jud. Botoșani. 

Busul, com. zur. în plasa Dum- 

brava, jud. Mehedinţi, la dis- 

tanță de 60 kil. de orașul Tur- 

nu-Severin. Este situată pe vale 

şi formează comună cu satul 

Gropanele și mahalalele Busu- 

leţul, Milicioaia, Drăgan și Gră- 

diștea, mărginindu-se la E. cu 

com. Grecești, la S. cu com. 

Butosești, la V. cu com. Stăn- 

cești şi la N. cu com. Smado- 

viţa şi avind peste tot 233 con- 

tribuabili, din 1200 locuitori, lo- 

cuind în 306 case. Ocupaţiunea 

locuitorilor este agricultura și 

creșterea vitelor. Calitatea pă- 

mintului este destul de bună. 

Loc. posedă: 51 pluguri, 110 

care cu boi, 22 căruţe cu cai 

și 40 stupi. Are două biserici, 

deservite de 2 preoţi şi 4 cîn- 

tăreți. Budgetul comunei co- 

prinde la venituri suma de 1307 

lei, iar la cheltueli 1042 lei. 

Numărul vitelor în această 

comună este de 1602: 760 vite 

mari cornute, 48 cai, 394 oi şi 

400 rimători. 

Prin această comună trece șo- 

seaua  Bicleșul - Corzul - Busul - 

Bărboiul. Dealuri mai principale 

în această comună sunt: Dea- 
lul-Gropanelor, al-Busului, al-Do- 

" robanţului și Paul. 

Văi mai principale sunt: Va- 

Jea-Gropanelor, a-Busuleţului, a- 

Busului și a-Teișului; iar pîraie 

principale sunt: Pirîul-Gropa- 
nelor, al-Busuleţului, ce curg



BUSUL 

spre com. Secul și Pirtul-Busu- 
lui, cu al-Teișului, cari, unite, 

curg spre com. Grecești, 

Busul, dea, în com. rur. Busul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Busul, zârîi, în com. rur. Busul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Busul, va/e, în com. rur. Busul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Busuleţul, mahala, în com. rur, 

__Busul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinţi. 

Busuleţul, firâ, în com. rur. 

Busul, pl. Dumbrava, jud, Me- 
- hedinţi. 

Busuleţul, za/e, în com. rur. Bu- 

sul, pl. Dumbrava, jud. Mehe- 

dinţi. 

Buşa, șes întins, în raionul com. 

Ogretinul, pl. Teleajenul, jud. 
Prahova. 

Buşaga, sas, pe riul Argeș, jud.. 
şi pl. Argeș, pendinte de com. 

urb. Curtea-de-Argeş. 

Buşeşti, com: rur., în plaiul Cerna, 

jud. Mehedinţi, situată pe par- 

tea stingă a riului Coşuștea, pe 

dealuri ce intră în regiunea 

munților. Hotarul acestei co- 

mune are o întindere cam de 

2000 pogoane. Pămîntul, privit 
în mod general, nu e roditor 

de cit pe valea Coșuștei, în ho- 

tarul satului Nadanova. 

Formează comună cu satul 

Nadanova, care altă dată a fost 

reşedinţa sub-prefecturei plaiu- 

lui Cloșani și cu cătunul Cor- 

netul, avind peste tot 760 loc., 

„din cari 150 contribuabili. Are 

- 150 case. Ocupaţiunea locuito- 
rilor este agricultura și crește- 

rea vitelor. Locuitorii posedă:   
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19 pluguri, 41 care cu boi și 3 

căruțe cu cai. În com. sunt 2 

biserici, deservite de 3 preoţi și 

4 cîntăreți; o școală, cu 1 în- 

văţător, frecuentată de 38 elevi; 

1 cîrciumă. Budgetul comunei 

este de 1179 lei la venituri și 

de 766 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor în com. e de: 

878 vite mari cornute, 300 ca- 

pre, 700 oi, 40 cal și 280 ri- 
mători. Piraiele mai pincipale 

sunt: apa Busești, ce curge pe 

Valea-Buseştilor, spre E., intră 

în com. Bala-d.-s.; pîriul Bratoșul 

şi Sohodolul, cari curg prin văile 
cu acelaşi nume şi se varsă în apa 

Coşuștea ; Valea-Morii ce se varsă 

în apa Proiteştilor. Văile prin- 

cipale sunt: Valea-Buseştilor, 

valea Bratoșul, valea Sohodolu- 

lui, Valea-Morii, Valea-Rahovei 

şi valea Nadanova, pe unde 

curge şi piriul Nadanova. In 

centrul comunei se află un lac 

cu numele de Lacul-fără-Fund. 

Dealurile principale sunt: Suliţa, 

Faţa-Viei, Porcul, Gorunul, Scau- 

nele, Cornctul-Mare, Faţa-Mare, 

Poloamele, Cornetul - Mare - de- 

Nadanova, Virful-Cerboanci, Cu- 

ţuiul-Flucrea, Creanga și Bra- 

niștea, 

Se povestește de locuitori, că 

în timpul năvălirei barbarilor, 

în comuna Buseşti, nefiind alte 

locuri, pe unde să pătrundă străi- 

nii, de cît cele două văi: Sohodo- 

lul și Bratoșul, cati şi acestea sunt 

foarte strimte şi prăpăstioase, loc. 
îndată ce auzeai că vine 'vre-o 

limbă străină peste ei, alergau 

cu toții și punea în calea lor 

arbori uriași, făcînd mari gră- 

mezi, ast-fel că închidea dru- 

mul străinilor de a intra în sa- 

tul lor, și de multe ori aruncaii cu 

bolovani asupra lor și-i omora. 

Această tradiţie se raportă poate 

la luptele Romiînilor cu Ungurii 

din timpul lui Alexandru: Ba- 

sarab şi Mircea-cel-Bătrin, mai   
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ales că în cătunul Gheorghiești- 

de - Proitești se găsesc ca şi la 

Mărăşeşti, morminte cu nume 

ungurești, Se poate, ca numele 

cătunului Gheorghiești să vină 

de la satul Gherghiţă, cunoscut 
pe acele vremuri. 

Prin această comună trece ȘO- 

seaua vecinală Turnul-Severin- 
Halinga - Balta - Nadanova - Baia- 
de-Aramă. 

Busești se mărginește: la E. 
cu com. Ponoarele şi Bala-d.-s.; 

la S. cu Cerna și Dilma; la V. 

cu Babele și Gornoviţa; la N. 
cu Turbata şi Proiteşti, 

Buşmeiul-Mare, munte, jud. Su. 

ceava, între com. Borca și jud. 

Neamţu, avînd 1617.6 m. alti- 

tudinea d'asupra nivelului mării. 

Buşmeiului (Pîrîul-), zic aflu- 
ent al piriulul Borca, judeţul 

„Suceava. 

Buştele, câte, al com. Minză- 

leşti, jud. Buzău; are 120 loc. 
și 24 case; situat pe un frumos 

platoii între piriiașul Sghiabul 
și izvorul Ruginosul, 

Buştele, izvor mineral, în jud, 

Buzău, com. Minzăleşti, căt, Buș- 

tele; conţine fier, sulfşi carbon; 

își ia naștere în poalele mun- 

telui Brazeul și se scurge în 
Valea-Ruginoasei. In apropiere, 
la locul numit la Lutul-Roșu, 
se găseşte ocru de o coloare 
roșie. 

Buştele, moşie, în jud. Buzăă, 
com. Minzălești, căt. Buştele; 
are 150 hect. fineaţă, izlaz, pie- 
triș și puţină arătură, 

Buştenari, saț, face parte din 
com. rur. Telega, plaiul Pra- 

hova, jud. Prahova; se exploa- 

tează aci ţiţeiii și se distilează 
toate derivatele sale,
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Buştenetul, deal, în com. Jupi- 

neşti, pl. Riul-Doamnei, jud. Mus- 

__cel, între valea Purcăreaţa și 

'județil Argeş. 

Buşteni, sat, jud. Dolj, pl. Ama-. 

radia, com. Balota, reședința 
- comunei. Are 294 de suflete, 

- 159 bărbaţi şi 135 femei. - 

„__ Satul e lipsit de biserică și 

de școală. Copiii din sat ur- 

mează la școala mixtă din satul 

Gaia. 

Cu virstă de școală sunt 12 
copii. Știu carte 8 locuitori, 

- Buşteni, sat, face parte din com. 
zur, Predealul, plaiul Peleșul, jud. 

Prahova. Acest căt. datează de 

la începutul acestui secol. Aci, 

în timpul verei, se adăpostesc 

sute de vizitatori. Pănă la anul 

1864, căt. Bușteni ținea de co-: 
muna Sinaia. De la această dată 

sa deslipit de Sinaia, împre- 

vnă cu Predealul, Azuga și Po- 

iana-Țapului și ai format com. 

Predealul, care se întinde de la 

hotarul ţărei pănă în apa Pele- 
şului şi din virful Bucegilor pănă 

în virful. Unghici și a șirului de 

munți din părțile Doftanei. 

" Este situat pe malul drept al 

riului Prahova .și pe malul văi- 

lor: Jepi, Paltenul și Valea-Albă. 

Intre construcțiunile de la Buş- 

teni găsim: Biserica-Domnească, 

Presbiteriul și Școala, toate zi- 
dite cu cheltuiala M, S. Rege- 
lui Carol I, prin Administraţia 

Domeniilor Coroanei ; Gară, Fa- 

brica de hirtie, hotelul Bușteni 

și mai multe case țărănești mo- 

del, care ai aspectul unor mici 
vile, - | 

Biserica din. Buşteni, una din 
cele mai frumoase biserici din 

“ţară, construită! cu cheltuiala 
Regelui, s'a tîrnosit la .8 Sep- 
tembrie 1889, în prezenţa M. S. 
Regelui, a A. S. R.Principelui 

Ferdinand, "asistați de Inaltul   
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“Cler, miniștri, autoritățile jude- 
ţene și comunale. 

D'asupra ușci s'a pus urmă- 
toarea. inscripțiune. săpată: în 

piatră: 

«In numele Tatălui, al Fiului 

şi al Sfintului Duh,-.al unui 

Dumnezeă în treime mărit ; 

Noi credincioșii şi de Christos 

iubitori Carol I, şi Elisaveta, 

Rege 'și Regină a Romîniei, ri- 

dicatam din temelie această 

sfintă și Dumnezeească biserică 

şi înzestrat'o-am cu toate cele 

de trebuință, puindu-i hramul 

Nașteiea-prea- Sfintei - Născătoa- 

rea-de-Dumnezeii-și - pururea. - fe- 
 cioarei-Maria, spre a ne fi nouă 

de vecinică pomenire. 
Și s'a sfințit de către Mitro- 

politul, Ungro - Vlahiei,- Primat 

al Romîniei, Iosif, faţă fiind 

Noi și al Nostru de Christos 

- iubitor Moștenitor, Principele 

Ferdinand, și sfetnicii și cre- 

dincioșii noștri şi enoriașii și 
tot. poporul din Ice, în anii de 
la întruparea Mintuitorului și 

Domnului Nostru Christos 1839; 
luna lui Septembrie, în $ zile; 

iar al Domniei Noastre în 

accastă de Dumnezeii păzită 
Țară-Romînească, două-zeci. și 

patrulea an». 

Școala din Bușteni s'a înfiin- 

țat la anul 1865. Localul ac- 

" tual s'a construit din fondurile 

Casci Regale și s'a inaugurat 
la, anul 1887. Are două săli 
de învățămînt, una pentru bi- 

.. bliotecă, atelier de meserii și 4 
camere pentru învățător, A fost 

frecuentată în anul 1892 de 60 

elevi și 30 eleve. Are 2 învă. 

țători, cu întreţinerea cărora sta- 
tul cheltueşte anual 2484 lei. 

In Bușteni este o fabrică de 
hîrtie, una din cele mai mari 

şi mai importante întreprinderi 

“ industriale din valea Prahovei. 

Clădită pe moșia Jepi, unde 

riul cu acest nume se varsă în 

„tere totală de 500 cai. 

ceastă fabrică se ocupă în per- 
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Prahova, fabrica de hirtie este 

proprietatea fraţilor Carol şi Ss, 
Schiel. 

Piatra fundamentală a clădi- 

„rilor acestei făbrici s'a pus pe 
la mijlocul lui Aprilie 1882 şi 

“în Octombrie același an, termi- 

nîndu-se instalațiunea, s'a înce- 

"put mai întiiu fabricațiunea hîr- 

tiei de mucava. O jumătate an 

mai tirziă, în Martie 1883, s'a 

montat prima mașină pentru fa- 

bricațiunea hirtiei de împache- 

tat. La 1886, montindu -se cu 

nouă mașini, s'a început fabrica- 

rea hirtiei de paie; iar la 1891, 

fabrica de la Bușteni a început 

“să producă și hirtie” pentru ti- 

par și scris, 

Fabrica, iluminată cu elec- 

tricitate, este pusă în mișcare 

prin 7 turbine de apă, cu o pu- 

In a- 

manență 250 lucrători, dintre 

cari: 187 Romini, 35 Unguri, 

15 Saşi, 8 Poloni și ş Italieni. 

Tot în Bușteni este și o fa- 

brică de var-hidraulic, care pro- 

duce anual cam 300 vagoane 
de var. 

„_ Poziţiunea cătunului Buşteni 

e încîntătoare. Este închis la 

V. de munții Jepi, Caraimanul, 

Omul și Costilele; la E. și N. 

de munți acoperiți cu păduri 

de brazi și la S. are valea Pra- 

hovei ce se lărgește “spre Si-. 
'naia. 

Mai multe hotele, avînd și. 

restaurante, sunt puse la dis- 

poziţia celor ce vizitează această 

stațiune. Multe” case ţărăneşti, 

în formă de vile, se închiriază 

în timpul verei de bucureșteni. 

Bușteni, stație de dr. d. f., jud. 
Prahova, pl. Azuga, căt. Pra- 

hova, pe linia Ploești-Predeal. . 

Se-află între staţiile Sinaia (7.6 

lil.) și Azuga (3.7 kil.). Inălți- 

mea d'asupra nivelului niării de
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880".68. Venitul acestei staţii 
„pe anul 1896 a fost de' 99553 
lei, 25 bani. 

Buştila, foc, jud. Dolj, pl. Balta, 
com. Cirna, unde: este pod pe 
riul Dăsnăţuiul. 

Buştiucul. (V. Slobozia, sat, com. 
“Fintinele, pl. Siretul, jud. 

toşani). 

Buşumeiul, căi, în com. Că- 
lugăreni, pl. Piatra-Muntele, jud. 

„Neamţu, situat pe partea dreap- 
tă a rîului Bistriţa. | 

Populaţiunea sa e de ş8 loc., 
sai 15 familii, din cari 24 băr- 

baţi și 34 femei. 

Buşumeiul, pirîiaş, în com. Că- 

lugăreni, pl. Piatrâ-Muntele, jud. 

Neamţu ; izvorește din spre ca- 

pătul de N.-E. al ramurei Mun- 
ților-Prislopului; se varsă pe'dr. 

riului Bistriţa, între localitățile 

numite Stejarul şi Bușumeiul. 

„Buta,(Aleşii-din-Teiu sai Olă- 

neasca), saţ, cu 133 sufi., jud. 

Argeş, pl. Gălășești; face parte 

din com. rur. Teiul, - 

Buta, cătun, pendinte de comuna 

Șerbănești-d.-s., pl. Şerbănești. 

jud. Olt, reşedinţa comunei, si- 

tuat pe dreapta șoselei judeţene, 

la gura văei cu același nume, 

“spre. S.:de Șerbănești-d.-s. Are 
o populaţie de 380 locuitori, 

din cari 42 sunt împroprietăriți - 

după legea rurală. Ei posedă 

so boi, -50 vaci,:60 cai, 850 oi 
și. 116 porci. 

Are o biserică, deservită de 

preotul din „Șerbănesti, plătit 

de comună. 

Buta, draj, în plasa Borcea, in- 

sula Balta, com. Gildăul, jud. 

: Ialomiţa; alimentează lacul cu 

același nume.. 

35783 Marele Dietiosar Geograjic, Vol. ÎI]. 

bn 

Bo- 

„ Buta-cu-Gura-Văiei, zru/ de 

  

89 

Buta, /ac, în plasa Borcea, în- 
sula Balta, com. Gildăul, jud. 

Ialomiţa; este format din re- 
vărsările braţului Borcea. 

Buta, fădure, în plasa Borcea, 
insula Balta, com. Gildăul, jud. 
Ialomița, cu o suprafață de 60 
hect.; esență: salcie și plop. . 

Zădure, a statului, în întindere 
de 1413 hect., care, împreună 
cu trupul Călimănești, formea- 
ză pădurea Călimăneşti, judeţul 
Vilcea. - 

Buta-Mare, va/e, ce se formează 
„la V. de căt. Buta, în Boianul, 

teritoriul comunei Șerbăneşti-d.- 
s., pl. Șerbănești, jud. Olt; cur- 

ge de la N.-V. către S.F. și 
se.varsă în Dorofeii, la S. de 

„ Şerbănești-d.-j. 

Locuitorii bătrîni afirmă că 
aci a fost, la 1821, o luptă în- 

tre Turci și Volintirii lui Ipsi- 

lante. Grecii fiind bătuți şi ur- 
măriți, fugiră peste Olt, către 
R.-Vilcea, iar Turcii se întoar- 

seră jefuind ţara. | 

Buta- Mică, vă/cea, cese formează 

la S.-V. în Boianul, pe. terito- 

riul comunei Șerbănești-d.-j., pl. 

“Șerbănești, jud. Olt; curge de 
la N.V. către S.-E., paralel cu 

Buta-Mare, și se varsă în girla 

Dorofeiul, 

Butanul, vălcea, com. Zătreni, 

plasa Mijlocul, jud. Vilcea. 

Butanului, (Dealul-) dea? ju- 
dețul Dolj, pl. Amaradia, com. 

Mierea-Birnici, înalt de aproape 

300 m. Este acoperit cu livezi 
de pruni, vii și cu pădure mă- 
runtă. 

Butari, sa?, face parte din com. 

rur. Guşoeni, pl. Oltul-d.-j., ju-   
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dețul Vilcea. Are o populaţie de 

265 locuitori, 148 bărbaţi și 117 

femei. Ca populaţie școlară .are 
45 copil. 

' Butariul, /ac, numit și Lacul-Bu- 

"tarului, în com. rur, Almăjelul, . 

pl. Cimpului, jud. Mehedinți. 

Butăreşti, -ma/a/a, în com. rur. 

- Almăjelul, pl. Cimpul, jud. Me- 
hedinţi. 

Butculeşti, com. rur., în plasa 

Tirgului, judeţul Teleorman, si- 

“tuată pe partea dreaptă a văei 

Tinoasa. Are un cătun, Sirbi- 

Sfințeşti, căruia îi mai zice şi 

Butculeşti-d.-j. saii Moșteni.. A- 

cest cătun se află parte pe. 

coastă, parte în vălceaua numită 
Păuceasca, ce vine despre com. 

Săceni. Reşedinţa comunei este 

în Butculești-d.-s. Se învecinește 

la N. cu com. Săceni, la S. cu 

com. Sfinţeşti (căt. Răteasca), 

la E. cu com. Virtoapele-d.-s. 

şi la V. cu căt. Drăgșani de la 
„com. Drăgșenei. 

Suprafaţa comunei, dimpreună 

cu a moșiilor aflate pe dînsa și 

„cu pămintul dat locuitorilor după 
legea rurală, este de aproape 

3500 hect. Din acestea, 1750 

hect. pămînt arabil și 745 hect. 

pădure aparțin d-lui N. Butcu- 

lescu. In cătunul Sirbi-Sfinţeşti 
sunt peste 300 hect. pămînt a- 
rabil, şi vre-o. 3o hect. pădure, 

aparținind la diferiți moșneni. 

Locuitori. împroprietăriți după 

legea rurală, sunt în număr de 

182, pe o întindere de 576 hect. 

Sunt 3 hect. livezi cu pruni, 
Pămintul moșiilor este fertil. 

Populaţiunea comunei și a că- 

tunului este de 1067 sufi., din 

cari 272 capi de familie și 180 
contribuabili. 

Populaţiunea unei părți din 

cătunul Sirbi-Sfinţeşti este. de 

origină bulgară; ea își păstrea- 

18
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ză încă limba, portul şi obiceiu- 

rile. Restul populațiunei acestui 

cătun este compus din Romini, 

mai toţi proprietari moșteni. 

Numărul vitelor în comună și 

cătun este de 4278 capete, din 

cari: 734 vite mari cornute, 243 

cai, 19 măgari, 3017 0, 23 ca- 

pre și 262 porci. 

Venitul comunei este de lei 

2730 şi cheltuelile de 2718. Are 

o școală, cu un învățător și 87 

elevi; două biserici, una în But- 

culești și alta în Sirbi-Sfinţești, 

avind fie-care cîte un preot, un 

cîntăreț și un paracliser. 

Cu com. Săceni la N. și cu 
com. Sfinţeşti la S.-V. se leagă 

prin căi vecinale. 

- Ocupaţiunea locuitorilor este 

numai agricultura. 

Butculeşti- de-Jos saii Siîrbi- 
Sfinţeşti, căzu, în pl. Tirgu- 

lui, com. Butcilești, jud. Te- 

leorman. Are o populațiune de 

450 sufl., din cari 154 capi de 

familie ; 93 contribuabili. 

Butea. (V. Poiana-Hotarele, jud. 

Vilcea), 

Butea, sa, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Miclăușani, pe 

malul stîng al rîului Siret, aşe- 

zat pe o poziție înaltă, spre S. 

de satul Miclăușani și la o de- 

părtare de 2 kil, de el. Este 

reședința comunei Micliuşani 

și satul cel mai populat din 
toată comuna. Are: 380 capi 

de familii, 391 contribuabili, 

1744 loc., din cari 20 știă carte; 

420 case. Această populaţie 

este socotită împreună cu acea 

din satul Liţca. Toţi loc. din a- 

cest sat, 368 capi de fam. saii 

1472 loc., sunt Unguri. Se lu- 

crează rotăria, dulgheria, but- 
năria și cojocăria. Are o biseri- 

că de zid. Formează cu satele 

Caracași, Fărcășeni, Răchiteni   
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şi Scheea o parohie catolică. 

Este legat cu orașul Roman prin 

şosea, 

Buteanul, zî7f de mante, din 
plaiul Loviștea, jud. Argeș. 

Buteasca(Măgura-),câtuz, pen- 
dinte de com. Măgura, proprie- 

tate. a statului, pl. Cilniștea, 

jud. Vlașca, situată pe apa văei 

Cleniţa, la extremitatea vestică 

a judeţului, despre Teleorman. 

Aci este o biserică deservită 
de 1 preot şi 2 cîntăreţi, pen- 

dinte de parohia Măgura-Lă- 

ceanca, 

Vezi com. Măgura. 

Buteasca-de-Jos sau Ciuper- 

ceni, com. rur., compusă din 

cătunele Buteasca-d.-j. și Bu- 

teasca-Moşteni, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca. Este situată la N-V. 

judeţului, pe platoul dintre Cle- 

nița și Glavacioc. S'a numit ast- 

fel, spre a se deosebi de Bu- 

teasca-d.-s, sai Adunaţi-Buteşti, 

In 1888 se afla în această 
com. 208 contribuabili, din 1096 

suflete. 

Veniturile comunale în anul 

1897 eraii de 3489, iar cheltuelile 

de 2237 lei. 

In 1887 s'a cultivat aci o su- 

prafață de 2105 hectare cu di- 

ferite cereale, 

In comună se află o școală 

comunală mixtă, cu cinci clase, la 

care, în 1888, au urmat 30 băeţi 

şi o fată. 
Este o biserică vechiă cu hra- 

mul Sf. Dumitru, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; depinde 

de parohia Cozmești. 

In 1888 se aflaii în com. 604 

boi şi vaci, 35 cai, 389 oi și 

270 rimători. 

„Comuna este departe de Bu- 

curești de şo kil., de Giur- 

giu de 65 kil., iar de reșed. 

plășei, Obedeni, de 22 kil. Este   
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O șosea județeană ce duce pe va: 

lea Glavaciocul la Letca-Nouă. 

Sunt 4 circiumi, 

Se face bilciii în toate Du- 

minicile și la Dumineca Tomei, 

Sf. Petru şi Sf. Dumitru, se ţine 

tirg cu obor de vite. 

Buteasca - de - Jos, căzu, pen- 

dinie de comuna Buteasca-d.-j., 

plasa Glavaciocul, jud. Vlașca. 

Venit annal 16000 lei. 

Are o suprafață de 1450 hect. 

La 1864 saii împroprietărit 

100 locuitori pe o suprafață de 

400 hect, 

Moşia e evaluată de Creditul 

fonciar rural din Bucureşti, la 

suma de 350000 lei. 

Aci este o școală comunală 

şi 2 cîrciumi. (Vezi Buteasca- 

d.-j., com.). | 

Buteasca - Moşteni, căzu, pen- 

dinte de com. Buteasca-d.-j., 

proprietatea moștenilor, alături 

cu Buteasca-d.-j., în jud. Vlașca. 

Suprafaţa totală a moşiei e 
de 1200 hect. 

Sunt 120 contribuabili. 

Are o biserică de zid, a co- 

munei, făcută la 1856. 

Buteştisaii Adunaţi-Buteşti (se 
mai numește și Siliştea), cozz. 

rur., pl. Glavaciocul, jud. Vlaș- 

ca, fostă a mănăstirei Comana. 

Are o suprafaţă de 1310 hect. 

Venitul anual al moșiei este 

de 13000 lei. Evaluată de Cre- 

ditul funciar rural din București, 

la suma de 350000 lei. | 

Este situată pe platoul din- 

tre apele Cleniţa și Cilniştea, la 

N-V. judeţului. 
În comună se află 177 con- 

tribuabili, din 826 suflete. 

Venitul comunal este de 2655 

lei, iar cheltuelile de 2388 lei. 

Se cultivă 850 hect. cu dife- 

rite cereale. Se cresc gogoși de 

mătasă.
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Este o școală mixtă, cu 4 
clase, frecuentată de 21 băeți și 

3 fete. 

Se află în comună o biserică, 

care ține de parohia Purani, și 

la care serveşte un preot şi doi 

- cîntăreţi. 

Numărul vitelor este de 1169: 

302 boi şi vaci, 37 cai, 520 oi, 

și 310 rimători, 

Sunt 3 circiumi. 

Este departe de Bucureşti de 

59 kil., de Giurgii de 7o kil., 

iar de Obedeni, reședința plă- 

şei, de 24 kil., o șosea jude- 
țeană duce la Pueni. 

Buteşti, saz, jud. şi pl. Argeş, 

pendinte de com. rur. Zărneşti- 

Cacaleţi; are 28 de familii. 

Buteşti, cătun, pendinte de com. 

Purani-d.-s. sai ai Mitropoliei, 

pl. Glavaciocul, jud. Vlașca, situat 

pe coastele apei Glavaciocul. 

In acest cătun este o bise- 
rică, deservită de un preot şi 2 

cîntăreţi. 

Pe teritoriul lui este un petic 

de pădure al statului, pendinte 

de ocolul silvic Ghimpați. (Vezi 

comuna Purani). 

Butilă (Valea-lui-), za/e, la N. 
com, Mădulari, plasa Cerna, ju- 

dețul Vilcea, lingă piriul Stăi- 

culeşti, 

Butimanul, sa, jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomița, căt. și com. Că- 

tunul. 

Butimanul, sat, plasa Znagovul, 

jud. Ilfov; face parte din com. 

rur., Butimanul-Luceanca. Cade 

la extremitatea judeţului de 
Nord-Vest. 

Aci este reședința primăriei. 

Are o școală mixtă, frecuentată 

de 19 elevi şi 1 elevă, cu între- 

ţinerea căreia statul și comuna 

cheltuesc anual 1388 lei. Lo- 
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calul s'a construit de judeţ în 

anul 1887; sa cheltuit cu zi- 

direa lui 6460 lei. 

Suprafaţa totală a satului e 

de 247 hect. Are o populaţie de 

267 locuitori, din cari 230 Ro- 

mîni și 37 Ţigani de meserie 

muncitori de pămînt și parte 

lăutari, toți creștini ortodoxi. 

D. St. Iorgulescu are15o hect., 

din cari cultivă 110 hect., 5 ră- 

mîn sterpe, 20 sunt izlaz și 15 

pădure. Locuitorii cultivă tot pă- 

mîntul, afară de 9 hect. cati ră- 
mîn sterpe. 

Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar. 

"Numărul vitelor mari este de 

164 şi al celor mici de 225. 

Are o povarnă şi un pod stă- 
tător. : 

Acest sat s'a înfiinţat la anul 

1790, după cum spun locuito- 

rii, în urma victorici cîştigate 

de armatele austro-rusești, în 

contra Turcilor, la Focşani și 
Mărtinești, pe Rimnic. 

In timpul acestui războiii, lo- 
cuitorii, fugiți de frica oștilor 

străine, precum şi de foamete 

şi angarale, s'ai pitit în pădu- 

rea din aceste locuri, unde se 

ocupaii cu facerea de buţi, de 
unde și satul s'a numit Butima- 

nul (?) Acești pribegi aii fost a- 

duşi de Clucerul State, fostul 

proprietar al moşiei, în acest loc. 

Acesta le-a dat pămînt pentru 

hrană și ajutor de case, înfiin- 
țind acest cătun. 

Este situat pe loc șes, d'asu- 

pra văei Luicăneasca, 

Are o biserică, clădită la anul 

1836 de preotul Constantin Mi- 

rodot, în unire cu locuitorii, la 

care servesc 2 preoți și 2 cîn- 
tăreţi, 

Butimanul-Luceanca, comună 

rurală, pl. Znagovul, jud. Ilfov, 

situată la N.-V. de Bucureşti, 

la extremitatea jud., spre jud. |   

Dimboviţa, 32 kil. departe de 
București. 

Şe compune din satele: Bu- 
timanul, Linia-Luceanca, Lucean- 

ca, Păşcăneanca, Sterianul-d.-s., 

Sterianul-d.-mj. şi Sterianul-d.-j., 

cu o populație de 1226 locui- 
tori, cari trăesc în 276 case, 

Suprafața totală a satului e 

“de 2342 hect. . 

Proprietarii: D-nii St. Iorgu- 

lescu, A. Vanicu, B. Rătescu, 

P. Vlahuți, C. Presan și 1. Go- 

runeanu, ai 1728 hect, și locui- 

torii 614 hect. 

Proprietarii cultivă în total 
834. hect.; 25 rămîn sterpe; 168 

sunt izlaz, 695 pădure și 2 vie. 

Locuitorii cultivă 574 hect. și 40 

rămîn sterpe. 

Comuna are 246 contribuabili ; 

budgetul e de 3792 lei la veni- 

turi și 3932 lei la cheltueli, 

In comună sunt două biserici, 

la Butimanul și la Luceanca, de- 

servite de 2 preoţi; o școală 

mixtă. | 

Numărul vitelor mari e de 

920 (163 cai şi epe, 403 boi, 

306 vaci și viței, 18 tauri, 30 

bivoli și bivolițe) și de 1228 

vite mici (22 capre, 304 porci 
şi 902 oi.) 

Dintre locuitori, 245 sunt plu- 

gari, 7 industriași și 25 ai di- 

ferite profesiuni. Arătura se face 

cu 76 pluguri: 64 cu boi şi 12 

cu cai. Locuitorii aii 202 care 

și căruţe: 156 cu boi și 46 cu 

cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

156 şi neîmproprietăriți 129. 

Comerciul se face de 8 ciîr- 
ciumari. 

In Butimannl este: 1 povarnă, 

1 mașină 'de treerat cu aburi, 

1 pod stătător și 1 heleșteii, 

- Stabiliți sunt 16 străini, 

Butişoaiei (Valea-), va/e, plasa 
Jiul-d.-s., com. Floreşti, judeţul 

Dolj.
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Butişoara, fost sat, pl. Băileşti, 

com. Urzicuţa, jud.. Dolj. 

Butnariul, mic afluent al piriu- 

„ lui Suha-Mare, com. Mălini, jud. 

Suceava. 

Butnariul, ziriă,: izvorește din 

pădurea: statului, de sub dealul 

Sucevenilor, din partea de S; 

curge spre. V., pe valea Lipo- 
vățul, prin mijlocul satului Li- 

povățul, pl. Crasna, jud. Vasluiii, 

și, de la un loc, cotește spre N. 

pănă în marginea satului, de 

unde apucă spre E., alăturea 
cu drumul spre Vasluii; după 

„un. curs de aproape g9' kil. se 
varsă pe dreapta riului Birlad, 

aproape de satul Gura-Munteni- 

lor, primind în cursul săii pi- 

raiele : Broșteni, Bodea, Corbul, 

Timofteiii şi Spătarul. 

Butnariul (Virful-), mute, în 
com. Mălini, jud. Suceava. 

Butnarul, zădure, în judeţul Bu- 

zăii, comuna Pirscoyvul, cătunul 

Bădila, în întindere de 200 hec- 

tare. 

Butnăraşul, deal, acoperit. de 

țarine,. în com. Dolhești, jude- 
țul Suceava. 

Butnărașului (Pîrîul-), 25c aflu- 
-_ent al Şomuzului-Mare, în com. 
Dolhești, jud. Suceava. 

Butnăreşti, sas, în jud. Roman, 
pl. Siretul-d..j., com. . Bogzești, 
la o depărtare de 3 kil. de el, 
pe piriul Butnărești. Este reșe- 
dința comunei Bogzeşti. Are 150 
capi de familie, sai şo3 sufi., 
din cari 76 contribuabili; 122 
case. Populaţia este romînă, a- 
fară de 5 fam. Evrei, Sunt 250 
capete vite mari. Are o biserică 

de zid şi o școală mixtă, care 
a fost frecuentată în anul școlar 

V, către S-E, 

  

1886—87 de 30 elevi, din 55 

. înscriși. 

Butnăreşti, iri, curge prin ju- 

dețul Roman, plasa Siretul-d..j., 

com. Bogzești și Săcueni, Izvo- 

rește din satul Climești (Ghirva), 

jud. Neamţu. Curge de la N.- 

întră în acest 
judeţ pe la:satul Giulești, udă 

satele: Giulești, Butnărești şi 

Cocoși, și la satul Săcueni se 
unește cu piriul Poarca, cu care 

se varsă apoi în piriul Valea- 
Neagră de-a dreapta și. la Est 

de satul Mircești, comuna Să. 

cueni, 

Butnărița, munte, în com. Mă- 

lini, jud. Suceava. 

Butnăriţa, pisc, al Dealului:Mare, 

com. Mironeasa, pl. Stavnicul, 
"jud. Iași. 

Butnărița, 4/6, din com. Miro- 

neasa, pl. Stavnicul, jud. Iași. 
(V. Urşita, vale). 

Butnăriţei (Pirîul-), pzzc afluent, 
al piriului Suha-Mică, în com, 
Mălini, jud. Suceava. 

Butoeşti, com. rur., aşezată în par-. 

tea de răsărit a pl. Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi, la distanță de 
64 kil. de orașul Turnul-Severin, 

situată în lunca Motrului. Buto- 

ești altă dată erau despărțiți în 

două părți: Butoești-d.-s. şi Buto- 

ești-d.-j. Are 122 contribuabili,din 

620 locuitori, locuind în 153 
case. Ocupaţiunea locuitorilor 

este agricultura și creșterea vi- 

telor. Calitatea pămîntului este 

bună. Locuitorii posedă: 24 
pluguri, 51 care cu boi, 11 că- 
rue cu cai și 60 stupi. 

Are o biserică, deservită de 1 

preot și 2 cîntăreţi; o școală, cu 
1. învățător, frecuentată de 36 
elevi și 2 eleve, :Are2 circiumi.   

Budgetul comunei coprinde la 

venituri 2012 lei, iar la cheltueli 

1430 lei. Numărul vitelor este 

„de 1244: 406 vite mari cor- 

nute, 28 cai, 360 oi și 450 ri- 

mători. Pe teritoriul com. se 

află o pădure mare seculară, 

Prin Butoești trece șoseaua na- 

țională Virciorova-Turnul-Seve- 
-rin-Craiova-Bucureşti. * 

Butoeşti, 'sajie de dr. d. f., jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. 

Butoești, pe linia Craiova-T.-Sc. 

verin. Se află între staţiile Fi. 

liași (13.1 kil.) şi Strehaia (11.1 
kil.). Inălţimea d'asupra nivelu- 

lui mării: de 116.59; Venitul 

acestei stații pe anul 1896 a 

fost de 47467 lei, 36 bani. 

Butoi (La- Crucea -lui-), /oc 
izolat, în jud. Buzăii,' comuna 

Gura-Teghii, pe plaiul muntelui 

Bradul. 

Butoianului (Dealul-), Zea/, în 

com. Golești-Badei, pl. Podgoria, 

jud. Muscel. 

Butoiasca, fădure, în' jud. Bu- 

ză, com. Gura-Sărăţei, cătunul - 

Nenciulești ; are 40 hect. (Vezi 

Brinzeasca). 

Butoiul, com. rur., pl. Dimboviţa- 

Dealul, jud. Dimboviţa. Această 

com. este situată pe valea Bu. . 

toiul, între dealul Dirmocteanul, - 

Dealul-Cobii, Dealul-Cerului, Dea: 

lul-Moţii, și Dealul-cu-Pădurile și 

este udată de apele: Butoiul, | 

Mare, Butoiul - Sec, Puturoasa, 

Valea-Dadii şi Izvorica, peste | 

cari sunt două poduri mari, 
două mai mici și cinci podeţe. 

Butoiul se compune din trei 

cătune: Butoiul-d.-s., Butoiul-d.-j. 

și Valea-Dadii, cu 995 locuitori 

Romîni. Această comună - nu 

produce mai nimic, de oare-ce 

“mai tot pămîntul peste 3500
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hect., -este acoperit cu păduri, 

pentru care și locuitorii se o- 

cupă mai mult cu lemnăria. 
Pe apa Butoiului-Mare sunt 

6 mori. In com. este o biserică 

întreținută de enoriași și o mă- 
năstire întreținută de stat. Bu- 

toiul se învecineşte la E. cu 

com. Lucieni și Dragomirești, 

de care se desparte prin păduri 
mari; la V. cu Ludești şi Hu- 

lubești, despărțindu-se iarăși prin 

păduri; la N. cu hotarele moş- 

- nenilor Ludești, despărțindu-se 

tot prin păduri; la Sud se 

învecinește cu comuna Valea: 

Caselor și Cobia, despărțindu-se 
numai de Valea-Caselor printr'o 

mică cîmpie de luncă. In com. 
Butoiul este o școală clădită de 

locuitori. 

Mai toţi locuitorii din cătu- 

nul Butoiul-d.-j. sunt de origină 

Tigani, şi se ocupă cu diferite 

meserii ; ei sunt: lăutari, fierari, 

lemnari, croitori, etc. 

Butoiul, câzuu, al com. Pirşco- 

veni, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați, situat pe stinga Ol- 

tețului, aproape de gura apei 

Burluiul, la S$. de Dealul-Saru- | 

lui. Are.5o de familii și 243. 

locuitori. Are o biserică: Adormi- 

rea-Maicei-Domnului, zidită. la 

1881, deservită de 1 preot și 

„23 cîntăreţi, 

Butoiul, fa/ă, jud. Dolj, pl. Cim- 

pul, com. Piscul.. 

Butoiul, mânăstire, în com. cu 

acelaşi nume, jud. Dimboviţa. 

Mănăstirea Butoiul s'a fondat 

de Vornicul Udriste şi de Lo- 

gofătul Dragomir de la Băneşti, 

" pe timpul lui Mircea-cel-Bătrîn. 

Fondatorii ai înzestrat-o cu mai 

Butoiul, 

Rogoazele -din- Celeeni, Davi- 
dești, Răstoaca, Vlăduţa și Ce- 

leiul, jumătate cu balta, pre- 

multe moșii, anume:   
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cum şi cu mai multe sălașe de 

Țigani. 
In. osebite rînduri a fost re- 

parată şi adăugită prin evlavia 
altor Romini, precum: de Radu 

" Voevod, prin închinarea moşiei 

Tătulești ; de căpitanul Mihai 

şi jupineasa lui Dragna, prin: a- 

dausul din moșia Pătroaia; de 

Banul Spahiu, cu o parte din 

Vilsănești ; de călugărul Sava, 

care i-a făcut danie moşia sa 

Lărești-de-Munte. 

Această mănăstire a fost în- 

chinată la Sf. Ştefan de la Me- 
teora în Turcia. 

“Butoiului (lezerul-), /ac, plasa 

Ialomiţa-Balta, insula Balta, co- 

muna Gaiţa, jud. Ialomița. 

Butul (Turnul-), sfucă ticloasă 

pevirful Ceahlăului, jud. Neamţu, 

numită ast-fel de la forma ci ci- 
lindrică. Legenda atribuește exis- 

tenţa sa -următoarei întîmplări: 

"Pe vremea lui Alexandru-cel- 

Bun, trăia un ostaș dintre cei mai 

vestiți şi viteji, care se numea 

Butu.: El era logodnicul Anei, 

fiica lui Alexandru-Vodă, cînd 

fu trimes departe de ţara lui cu 

"400 de călăreți Romiîni pentru 

a da ajutor Polonilor în lupta 

cu Teutonii, unde el muri sub 

zidurile cetăţii Marienburg. Ana 

află, mai tîrziu, de aceasta și, 

nemîngăiată de moartea  lo- 

godnicului ei, căreia îi jurase 
credință pănă la moarte şi vă- 

„zînd că tatăl ei voește s'o mă- 

rite după un boer din ţară,. 

şi apoi după niște boeri poloni, 

Sa sfătuit cu Helgea, o mare 

"vrăjitoare de pe timpurile ace- 
lea, care i-a făgăduit să-i scoată 
pe logodnicul săi din mormînt 

şi să-l aducă la dinsa. Şi în- 
“ tr'adevăr, zice balada, în noaptea : 

nunții, vrăjitoarea, prin farme- 

“cele ci, aduse pe Butul strigo- 

iul, care îndemnă pe Ana să 

BUTUCARILOR (DEALUL-) 
  

  

plece cu el. Ea se înduplecă 

la rugămințile iubitului ci logod- 

nic și amîndoi plecară călare pe. 

calul strigoii al lui Butu către 

țări îndepărtate. Ajungind. la 

Piatra-Teiului, (tot în judeţul 

Neamţu), unde era locașul dra- 

cilor, calul poticni și Ana a 

trebuit, după povaţa lui Butu, să 

arunce cruciulița și mătăniile ce 

.le avea dăruite de un sihastru; 

dar tocmai cînd calul zbura 

peste munţi și era cit pe ce să 
treacă şi piscul Ceahlăului, co- 
coșul a cîntat şi atunci se auzi 

o detunătură strașnică, care zgu- 

dui tot muntele, iar Butul cu 

calul și logodnica lui fură pre- 

făcuţi în stînca care se vede și 
astăzi, 

Butuc (La-), mocirlă, pe mo- 

şia Baia, jud, Suceava, 

Butucari, saz, jud. Bacău, plasa 

Tazlăul-d.-j., al comunei Ber- 

zunţul, situat în apropiere de 

satul Berzunţul și pe piriiașul 

Butucari. Are o biserică cato- 

lică clădită la 1831 de locuitori.: 
Circiumă este una. Capi de fa-. 

milie sunt 67, din 218 suflete. 

Animale se numără: 14 cai, 

316 vite mari cornute, 24 porci 
şi 22 capre. 

Butucari, zirîia;, judeţul Bacăi, . 
pl. Tazlăul-d.-j., com. Berzun- 

țul, care, curge din dealul Pia- 

tra-Albă, prin satele Berzunțul 

şi Butcari şi se varsă în pirtul 

Berzunţul-Mare, după ce se în- 

carcă cu piriiașele Dragomirul 

și Pușcaşiul, 

Butucari, za/e, în jud. Bacăii, | 

pl. Tăzlăul-d.-j., com Berzunţul, 

prin care curge pîriul cu ace- 

lași nume. 

Butucarilor (Dealul-), dea/, în 

jud. Bacăi, plasa Tăzlăul-d.-j., --:
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de pe teritoriul comunei Ber- 
zunțul. 

Butucariul, ea/, în jud. Bacăă, 

pl. Tazlăul-d.-j., comunei Săndu- 

leni, pe teritoriul satului Săn- 

duleni. 

Butucărașul, zirîă, în jud. Ba- 

căii, pl. Tazlăul-d..j., com. Săn- 

duleni, care curge prin satul 

Sănduleni și se varsă d'a stînga 

Tazlăului-Mare. In valea lui se 

găseşte mult gips și de o cali- 

tate bună. 

Butucăria, saţ, în partea de N.- 

V. a com. Telejna, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluii, situat pe o așe-- 

zătură a culmei dealului cu a- 

semenea numire, pe o supra: 

față de 157 hect., din cari 128 

hect. pădure și 4 hect. vie. Are 

o populaţiune de 5o familii sai 

255 suflete, Romîni, ocupîndu-se 

cu agricultura și creșterea vite- 

lor. Loc. posedă: 10 pluguri și 30 

care cu boi, precum și 100 stupi 
de albine, 

Are o biserică, făcută de lo. 

cuitori în anul 1854, deservită 
de 1 preot şi 1 eclesiarc. 

Satul Butucăria este proprie- 
tate vechiă a locuitorilor răzeși, 
de la străbunii lor, ce o aveai 

de pe timpul marelui Domnitor 
Ștefan, în urma bătăliei cu Tur- 
cii de la Valea-Racovei. 

Părţile de pămînt de pe mo- 
șia acestui sat se numesc: Chil- 
dești, Micăsești, Tărăceni şi Ben- 

chești. , 

Numărul vitelor e de 419: 63 
vite mari cornute, 300 oi, I4 

cai și 40 rimători, 

Butucăria, /ra/, spre V. de dea- 
lul Chioaia. Pe coasta şi cul- 
mea acestui deal e așezat sa- 
tul Butucăria, din com. Telejna, 
pl. Mijlocul, jud. Vasluiui,. El se 

întinde spre S., și, în marginea   
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pădurei din satul Telejna-d..j., 

se desparte în două: partea de 

deal despre E. ia numirea de 

Dealul -lui - Topor, .care se. ter- 
mină spre S$. de satul Telejna; 

ramura a doua se întinde spre 

V. de Dealul- Toporului, luînd 

numirea de Dealul-Telejnei, pe 

a cărui coastă şi culme e situat 

satul Telejna-d.-s. Această ra- 
mură se întinde spre S. și a- 
proape de satul Ciofeni se des- 
parte în două. Puțin mai la 

vale, între aceste două ramificări, 

este situat satul Ciofeni. Rami- 
ficarea despre Est se termină 
din jos de Ciofeni, lîngă pîriul 
Telejna ; cea despre Vest se 
prelungește pănă aproape de rîul 
Birlad, luînd numirea de Ca- 

pul-Dealului, în comuna Zăpo- 
deni. 

Pe aceste dealuri se face cul- 
tură întinsă de cereale, iar pe 

culmea dealului de la Butucă- 

ria şi pănă la Ciofeni se află 
păduri. 

Butuceanca (Butucele), „o- 
șie, în jud. Prahova, com. Sîn- 

gerul; intră puțin în jud. Buzău 

în com. Lapoșul și desparte că- 
tunul 

" poşelul. 
Lapoșul de cătunul Lă- 

Butuci, saz, face parte din com. 

rur. Sîngerul, pl. Podgoria, jud: 

Prahova. Are o populaţie de 

118 loc., 57 bărbaţi şi 61 femei. 

Aci e o biserică fondată la anul 

1893 de Mihail 1. Băbeanu. 

Butuci, /a/ză, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., la Sudul com. 

Măicănești, formată din revăr- 

sările rîului Rimnicul-Sărat ; din 

ea ia naștere piriul Puturoasa, 

afluent al Buzăului ; malurile sale 

sunt acoperite cu stuf și trestii. 

Butuci, zezer, jud. Brăila, la N. 

iezerului Iorguleasa, între Dună-   
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rea-Vapoarelor şi canalul Vilciul, 

din com. Ciactrul, 

Butuci, o parte din pădurea si- 
tuată pe malul sting al Siretu- 

lui, la S. de Movileni-d.-j., com. 

Movileni, jud. “Tecuciii. 

Butuci (Crucea-de-la-), cruce 
de piatră, lingă balta Butuci, 
jud. R.-Sărat. 

Butuci (Lacul-cu-), /ac, în jud. 
Ialomița, pl. Borcea, insula Bal- 

ta, alimentat de braţul Bitlan 

şi de alte braţe mai mici. 

Butucilor (Girla-), piriiaș, în 
jud. Neamţu, com. Pingăraţi, 

pl. Piatra-Muntele; izvorește din 
munții Bitca-Cailor, ramura Tar- 

căului ; curge îndreptat către 

'S.-V. pe cuprinsul moșiei Tar- 

căul, vărsîndu-se în josul locului 

izolat numit Brateșul, pe partea 

dreaptă a riului Tarcăul, 

Butucoasa, /ac, în pl. Borcea, 

insula Balta, comuna Șocariciul, 

jud Ialomiţa. 

Butucoasa, /az, în pl. lalomița- 

Balta, insula Balta, com.. Bor- 

dușani, jud. Ialomiţa. 

Butucoasa, pichet vechii, cu No. 

12, către Moldova, jud. R.-Să- 

rat, pl. Orașul, com. Andreași, 

lîngă rîul Milcovul, și la gura 
piriului Butucoasa. 

Butucoasa, zârii, în jud. R.-Să- 

rat, pl. Orașului; com. Andre- 

ași; izvorește din culmea Sco- 

rușului; se varsă în rîul Milco- 

vul, pe dreapta lui, 

Butucul, deal cu vii, în jud. Me- 

hedinți, pl. Motrul-d.-s,; ţine de 

com. rur. Cătunele. 

Butucul-Lupului, î7f de munte,
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jud. Bacăă, pl. Trotușul, pe 
teritoriul com. Hirja. 

Buturugari, căfuu, pendinte de 

com. Uzunul, din pl. Cîlniștea, 

jud. Vlașca, situată pe o mică 

vălcea, la partea de S.a mo-. 

șiei Uzunul. Acest sat a început 

a se stringe la 1864. Proprie- 
tarii moșiei Uzunul, cari p'atunci 

erai frații Dimitru din Giurgiii, 
în scop ca să populeze moșia 

și să o transforme din starea 

păduroasă în care se afla, după 

ce aii tăiat pădurea în acea parte, 

aii dat la ori-ce locuitor venea 

să se așeze acolo cite un po- 

gon pămînt, fără bani, și i-ai în- 

găduit să scoată buturugi, cu 

- condiţiune ca rodul celor d'in- 

tii 3 ani să aparție acelor ce 

ar fi scos buturugile. De aci 

oamenii, cari la început se ocu- 

paii cu scosul buturugilor, ai luat 

numirea de Buturugari, dindu- 

se această numire și micei văl- 

cele, pe care se așezase satul. 

Azi sunt aci așezate 50 case 

şi bordee. 

Buturugari, va/e, în proprieta- 
tea Uzunul, jud. Vlașca. Și-a luat 
numirea 'de la 1864, de cind 

s'aii așezat locuitorii acolo. (Vezi 

Buturugari, cătun). 

Buturugeni, saz, face parte din 

com. rur. Prisiceni-Buturugeni, 

pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este si- 

tuată la N. de București, între 

riul Argeș și limita jud. despre 

Vlașca. 

„Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafață de 

512 hect. Are o populaţie de 305 

locuitori, D-l G. Enescu are 343 

hect. și locuitorii 169 hect. 

Proprietarul cultivă 123 hect.; 

50 sunt izlaz, 170 pădure. Lo- 

cuitorii cultivă tot terenul... 

Comerciul se face de 2 cîr- 

ciumari.   
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Numărul vitelor mari e de 

198 şi al celor mici de 341. 

Buturugi (La-), Joc de arătură, 

_ în pădurea 'Țintea-Mărgineanca, 

jud. Prahova. 

Buţi, deal, com. Riîjleţul-Govora, 

pl. Vedea-d.-s., jud. Olt. 

Buţi, ac, la E. comunei Săs- 

cioara, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Buţi, movilă, jud. Brăila, la S.-V. 

com. Osmanul, numită şi Mo- 

vila- de-la- Puţ, ca la 4 kil. de 

satul Osmanul. 

Buţi, va/e, izvoreşte din comuna 

Cotești şi se varsă în rîul Tirgul, 

pe malul drept, după ce udă 

partea de Nord a com. Schitul- 

Golești, plasa Riurile, judeţul 

Muscel. 

Buţilor (Drumul-), Zruz, pleacă 

dintre com. Gircovul şi Giuvă- 

reşti, străbate toată pl. Balta- 

Oltul-d.-j., jud. Romanați, în di- 

recţie spre N. şi ajunge la Ca- 

racal, după 45 kil. Ocupă mij- 

locul între traseul liniei fierate 

şi cursul Oltului și este, pe un 

lung curs, paralel cu aceste 2 linii. 

Buţulucul, sa4, în partea nor- 
dică a com. Păuşeşti, pl. Cirli- 

gătura, jud. Iași, lingă satul Ro- 

mineşti, din com. Movileni, pl. 

Copoul, la distanță de 14 Fil. 

de reședința comunei. Despre 

acest sat legenda spune că mai 

înainte era locuit de hoți,; cari 

aveai ascunzători în pămînt. 

Acest sat, împreună cu Amara, 

de pe teritoriul com. Movileni, 

pl. Copoul, formează un trup 

de moşie (V. Amara, moșie), 

cu o suprafață de 2145 hect. 

şi cu o populaţie de 23 familii, 

saii goo suflete. 

Numărul vitelor este de 178   
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capete, din cari: 122 vite mari 

cornute, 13 cai și 43 rimători. 

Buţulucul, fîrîi, care izvorește 

de pe moșia Serafinești, com. 
" Corni, curge prin com. Poiana- 

Lungă, pl. Siretul, jud. Boto- 

șani, se unește cu piriul To- 

plița și se varsă în iazul Clo- 

poţelul. 

Buza, pădure, în jud. Mehedinţi, 

pl. Dumbrava; ţine de teritoriul 

comunei rurale Piria, 

Buza-Bogolinului, pante, peste 

care trece hotarul între Dorna 

şi Broșteni, jud. Suceava. 

Buza-Piscului, gea/, la 5 kil. 

spre N. de com. Recea, plasa 

Horezul, jud. Vilcea. 

Buza-Plaiului, foc, unde a fost 

moară și circiumă, pe apa Mo- 

trul - Sec, proprietatea D-lui 1. 

D. Spineanu, în jud. Mehedinți, 

plaiul Cloșani, com. rur. Clo- 
șani. . 

Din acest loc începe plaiu 

-cel mare ce duce la munții. Os-" 

lea şi Pietrele- Albe, trecătoare 

peste graniță în imperiul aus- 

triac. (Vezi Oslea, plaiii). 

Buza-Şărbei, unul dintre piseu- 

rile muntelui Pietrele-Roșii, în 

com. Neagra - Șarului, jud. Su- 

ceava. - 

Buza-Toplicioarei, pzute, între 

comunele Dorna, Șarul-Dornii 

şi Broşteni, jud. Suceava. 

Buzat (lazul-), gir/ă, jud. R.- 

Sărat, ce se desface din piriul 

Motnăul, udă com. Dumitrești, 

plaiul Rîmnicul şi se aruncă îa- 

răși în Motnăi; are trei mori 

pe dinsul. 

Buzata, sat, face parte din com.
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ur. Apostolache, pl. Podgoria, 

jud. Prahova. Are o populaţie 

de 94 locuitori, 39 bărbaţi, 55 

femei. Locuitorii săi s'aii împro- 

prietărit la anul 1864. 

Buzata, riz, izvorește din pădu- - 

rile statului, din dealul Măstă- 

nești, com. Apostolache, plasa 

Podgoria, judeţul Prahova; for- 

mează limita de.V. între căt. 

Buzata și com. Podeni-Noi, și 

se varsă în riul Cricovul-Sărat, 

între com. Apostolache și Po- 

deni-Noi. Curge de la Nord 

la Sud. | 

- Buzatul, puire vechiă, a cătu- 

nului Mucești, com. Buda, jud. 
R.Sărat, 

Buzatul, /ac, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul, comuna Buda, 
cătunul Mucești; produce ca- 

racudă măruntă, ce se consu. 
mă în localitate. 

Buzatul, za/e, comuna Gornetul- 

- Cuib, plasa Podgoria, jud. Pra- 

hova, Izvorește de sub Virful- 

Dorului, în partea de N.V. a 

căt. Bogdănești. In cursul să 

formează o frumoasă | cascadă. 

Iși trage numele de -la un lo- 

cuitor, Ioniță Buzatu, care a. 

fost în vechime posesorul ace- 
stui loc. 

Buzatului (Măgura-), mâăgură, 
jud. Dolj, pl. Băileşti, com. Ga- 

" licea-Mare, pe lingă care trece 
limita de E. către. com. Gali- 
ciuica. 

Buzatului (Măgura- -), măgură, 
jud. Dolj, pl. Cîmpul, comuna 

. Desa, 

Buzatului (Pădurea-), pâzure, 
pe moșia statului Merișani, din 
pl. Teleormanului, judeţul Te- 

Jeorman. Are o întindere ca de 

| 300 hect., 
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cu arbori de diferite 

esențe. 

Buzaţi, moșie, fără sat, 'situată 
spre F. satului Timişești, pl. de 
Sus-Mijlocul,. jud. Neamţu, în- 
tre moșiile Preoteşti, Plăești, Ti- 

mișești, din jud. Neamţu, Un- 

gurași, Stănislăvești-Oţeleşti şi 

Boureni, din jud. Suceava, 

A fost proprietatea mănăsti: 

rei Neamţu și închinată Mitro- 

poliei de Iași, starea I-a. Pe cu- 

prinsul săi se află o singură 

casă mare, în care ai locuit 

niște călugări, pe timpul cînd aici 

eraii văcăriile și tirlele de oi ale 

_mănăstirei. Astăzi clădirea este 

aproape: dărăpănată și locuită 

de călugării cari ţin grădinării 

pe trupul moșiei. : 

Suprafaţa moșiei Buzaţi e de 
429 hect. 

Buzăelul, ziriz, în jud. R.Sărat, 

pl. Rimnicul-d.-j.; izvorește de 

pe teritoriul comunei Sălcioara, 

o udă în partea de V., primește 

piriul Valea-de-la-Humă și se 

varsă în piriul Valea .- Sălciei, 

lingă locul Trei-Movile. 

Buzăelul, firii, în jud. R.-Să- 

- rat, pl. Marginea-d.-j.; izvorește 

de pe teritoriul comunei Gu- |. 

lianca, trece prin cătunul A- 
riciul, primește pîriul Puturoasa, 

ce trece prin cătunul Gulianca 

"şi se varsă în riul Buzăi, pe 
"stînga lui, 

Buzăeni, va/e, în pl. Borcea, teri- 

toriul com. Ceacul, jud. Ialomița. 

Buzăul, judeţ, numit ast-fel după 

rîul Buzăul, care îl udă în tot 

lungul săi, situat în partea cen- 

trală şi nordică a țărei, întin- 

zîndu-se între 230 44' şi 24 

56 “longitudine orientală și între 

440 46 şi 45 și 47" latitudine 
septentrională. 
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Numirea de Buzăi, mulți o cred 

a fi de origină slavonă, de la 

cuvîntul Boza==turbure, ceea ce 

ar coincide 'cu faptul că apa 

rîului Buzăul curge mai tot-d'a- 

una turbure. Numirea însă e: 

ante-slavă, ante-gotă şi ante-ro- 

mană. Pentru prima oară cu- 

vîntul Buzăii se întilnește în a- 

nul 372 p. Ch. (Epistola ecle- 

siae gothicae. Vezi Șincai, «Cro- 

nica, ed. II, anul 372, pag. 89 
sub forma Movoziwy = Muzău. 

Vezi: «Colecţie de vieţile Sfin- 

ților», Constantinopole, 1845,IX, 

55: «dtă îpăro Erepav arăy 

ş 70y zâzauby Movooioy, pai - 

si fohbwssş, ete. Vezi Xeno- 

pol: «Istoria Romînilor>, vol. I, 

p. 303. Vezi Irbiceanu: «Isto- 

ria Mitropoliei Moldovei şi Su- 

cevei», prefața p. XVI). Forma 

Muzen nu poate fi de cit sai 

„o alterațiune a cuvîntului Buzăă, 

Știut: fiind, că Grecii, neavînd 

sunetul f, îl reprezintă prin 224; 
în transcrieri / s'a omis, ră- 

miind numai 74 și de aci Muzău 

în loc de Buzăii; saă că 7 în 

decursul timpului a trecut în 
d, analog: Eleemosynarium = 
"21.004 == Mosinarium = Bu- 
Sunaru. Semnificația cuvîntului 
nu se cunoaște încă. Opiniunea 
lui Dionisie Fotino (lozopiz. râs 
zahoi Asmae, vol. III, p. 196), 
că Buzăul, după Geografia. lui 
Ptolomei, s'ar fi numit în ve- 
chime Napuca, e greșită. Se 
ştie, că cetatea dacică Napuca, 

“era unde e Clujul actual (Gr. 
Tocilescu «Dacia înainte de Ro- 
mani>, p. 69 și 77). Această 
eroare a lui Fotino: a vulgari- 
zat-o Genilie în a sa «Geografie» 
din 1535, p. 201, dela care a 

imprumutat-o mai toți ciţi aii 

Scris în urmă Geografia 'Țărei. 

Limitele. — Limita acestui ju- 

deț la N.-V. începe din muntele 
„“Tătăruțul, care face hotar între 

judeţele Buzăii, Prahova și Tran-
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silvania, înaintează puţin spre 

S. la plaiul Bitei, unde se curmă 
pîriul Crasna, punct numit și 

Curmătura-Crasnei şi de aci 

continuă pe albia acestei ape, 

pănă la vărsarea ei în riul Bu- 
zăul (distanţa 10 kilometri). De 

la Gura-Crasnei, hotarul se lasă 

pe albia rîului Buzăul pănă la 
Cheia-Cordunului, punct. unde 
riul Buzăul intră în județ (dis- 

tanță 3 kilometri), trece rîul 

şi se dirige, descriind un arc, 

spre Nord-Est, prin punctele 

Stinca - Cheei, Plaiul - Cerbului, 

Tabla - Chei (distanță 1500 

metri), Zimbrul, munţii Bota- 

Mică, Bota-Mare și Poiana-din- 

Cale, apoi se lasă puţin spre 

Sud şi merge pe șeaua mun- 

telui Surducul, pănă dă în Iz- 

vorul-Surducului (distanță 12 ki- 
lometri); apoi o ia pe cursul a- 

cestui izvor pănă la vărsătura 

lui în riul Bisca- Mare, (dis-   tanță 3 kilometri); de aci se 
lasă pe apa Biscei- Mari în jos, 

pănă în fața gurii izvorului 

Pitac-Patac (distanță 6 kilome- 

tri), unde este şi punctul de 

"despărţire al plaiului Buzăii de 

„plaiul Pirscov. De aci se dirige 

drept spre N., pe albia izvoru- 

lui Pitac-Patac, pănă în dreptul 

muntelui Hosszucos, peste care 
trece în linie dreaptă și dă în 

albia izvorului Bisculiţa, în faţa 

gurii izvorului Coriiul, trece iz- 

vorul Bisculiţa şi o ia pe izvo- 

rul Coriiul pănă la sorgintea lui; 
urcă apoi peste plaiuri şi, pe cul- 

mea dintre munţii Coriiul și Bă- 

leşiul;, merge pănă în virful mun- 

telui Bălescu (distanță 12 kil.); 

de aci coboară la sorgintea pir. 

Cilianoşul și merge pe albia sa 

pănă la vărsătura lui în piriul 

Bisca-Mică (distanță 12500 m.); 

apoi urcă puţin spre N. pe al- 

bia Biscei-Mici şi se abate spre 

E. pe cursul izvorului Magya- 
rosbocor, pănă la sorgintea lui, 

56369. Marele Dicţionar Geugrujic. Vol. II. 

“ 
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de unde urcă peste șeaua mun- 

telui “Tăetura, (distanţă 6500 
metri), punct care separă tot 

"de o dată plaiul Pirscov de 
plaiul Slănic. Din muntele 'Tă- 

ietura se lasă puţin și, întilnind 

izvorul Stina-Giurgiului, merge 

pe dinsul pănă la întîlnirea sa 

cu Izvorul-Giurgiului, apoi o îa 

pe albia acestui izvor, spre N,, 

pănă în poalele Dealului-Negru, 

urcă pe culmea sa şi ajunge în 

virful muntelui Giurgiul, punc- 

tul cel mai de N. al județului, 

care face hotar între Buzăii, Put- 

„na şi Transilvania. 

La NE, și E., hotarul, înce- 

pînd din muntele Giurgiul se 

lasă în jos, cu o mică înclinare 

spre E., prin munţii: Mușa-Mare, 

Mușa- Mică, Vetrilele, Neharna 

“şi Piatra-Secuiului, de unde face 

un arc spre N., trece prin pis- 

curile: Paltinul şi Nerezul, face 

o curbă spre S., trecînd prin 

muntele Furul-Mic, apoi urcă iar 

spre N. în muntele Furul-Mare, 

numit de obiceiă: La-Trei-Ho- 

tare, fiind-că formează limita în- 

tre judeţele Buzău, Putna și R.- 

Sărat, și unde se termină veci- 

nătatea Buzăului cu jud. Putna,: 

începînd de aci înainte a se în- 

vecina numai cu jud. R.-Sărat. 

Din muntele Furul-Mare, hota: 

rul se lasă în jos prin poalele 

Furului - Mare, la Stîna - Vrince- 

nească, a Păltinenilor şi ajunge 

la Belciul, o strîmtoare de stînci, 

de unde iși ia naștere piriiașul 

Recea, numit și Fundul-Rimni- 

celului; apoi o ia pe albia aces- 

tei ape, avind la dreapta munții 
Martinul şi Măceşul, pănă la văr- 

sătura ei în riul Rimnicul, în poa- 

lele muntelui Curcubeta-Mare, la 

punctul numit Uzzicării; de aci 

merge pe rîul Rimnicul, avind 

pe malul drept: Curcubeta-Mică, 

Muchea - Bisericuţei, izvorul Să- 

rățelul și Podul-Coitei; din drep- 

tul Podului - Coitei, părăsește   
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albia riului Rîmnicul și pe la 

- Nord de cătunul Plăveţul trece 
izvorul Bisoca, descrie un arc 

spre Sud-Vest și ajunge peste 

plaiuri în virful muntelui Bisoca; 

de aci se urcă spre N.-V. prin 

munții: Locusta, Piscul-Mindru 

şi Muchea-lui-Țuţuii (Virful-Di- 
nului), de unde se lasă drept în 

josprin culmea dealurilor: Carpe- 

nul, al-Cumetrii, Goicelul, Tăta- 

rul, Cărătnăul, Cîmpulungeanca, 

Hamocioaea şi muchile: Dimiana, 

Licoi, Gărdoaea, Motohani şi 

Richiţele, unde întilnește riul 

Ciîlnăul ; urmează cit-va pe albia 

acestuia în jos, pănă unde acest 

riă pătrunde în sînul judeţului 

şi de acolo se dirige spre E. 

- spre Crucea-Comișoae, avind de 

limită moșia Zoiţa, din R.-Sărat; 

de aci se gușează în dreptul Mo- 

vilei-lui-Berbecel, apoi se urcă 
spre E., făcînd o mare proe- 

minenţă, cu o mică înclinare 

spre S., pănă la com. Cochir- 

leanca, Movila-Pirlită, învecinîn- 

du-se cu hotarele moșiilor din 

Rîmnic: Costieni, Zidul, Soca- 

riciul, Bălăceanca şi Robeasca. 

De la Movila -Pirlită, hotarul 

face o mare curbă spre S.-V. 

și ajunge la lacul Costeiul, pe 

apa căruia merge pănă în riul 

Buzăul, unde încetează a se măr- 

gini cu Rimnicul și începe ve- 

“cinătatea sa cu jud. Brăila. Ho- 
tarul Buzăului, după ce atinge 

apa riului Buzăiă, merge cite-va 

kil. pe albia sa, pănă în moșia. 

Moşeşti, unde trece riul și se 

lasă spre S. limitindu-se pănă 

în dreptul com. Bilhacul, com. 

Cotul-Ciorii, cu moșia Vizireni ; 

de aci, făcînd o mare intrare 

spre V. și S., în linii mixte, 

trece pe lingă movila Singurul, 

înaintează iar spre Îi. și ajunge 

în albia riului Călmăţuiul, înve- 

cinîndu-se cu hotarul moșiei Ru- : 

șețul. După ce trece Călmăţu- 

iul, hotarul se lasă în jos, în- 

13
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clinîndu-se puţin spre V. şi 

mărginindu-se tot cu moşia Ru- 
şețul, pănă în dreptul pădurei: 

Macoveanca, com. Padina; face 

apoi o mare proeminenţă spre 

E. în linii drepte, mărginindu- 

se cu hotarul moşiei Jugureni, 

se lasă în jos făcind un unghiii 

ascuţit și limitindu-se cu moşia 

Ciocile, ajunge în fine la Mo-. 

vila-Ciocilor, punctul cel mai de 

S. al judeţului, unde încetează 

vecinătatea sa cu jud. Brăila și 

începe a se hotări cu jud. Ia- 

lomiţa, 

La S,, începînd din Movila-Cio- 
cilor, hotarul merge drept pănă 

în hotarul moşiei Colilia, avînd 

de limite, despre Ialomiţa, hota- 

rele moșiilor: Bălășești, Ciochi- 

na, Reviga și Căzănești. De la 

Colilia, se urcă iar spre Nord 

pănă în hotarul moșiei Balaciul, 

apoi se lasă în jos pe hotarele 

moșiilor: Pitişteanca, Rogozul 

sai Groaza, Grindul, Grindașul, 

unde formează un unghiă și se 

ridică spre N.-V., în linii frinte, 

pănă în dreptul com. Boldești, 

avind limită hotarele moșiilor: 

Sf. Gheorghe, Broşteni-Noi, Bal- 

dovineasca, Stejereasca, Girbo- 

veanca, Manasia, A postolochean- 

ca, Dudeasca și Jilava, unde se 

termină hotarul cu jud. Ialo- 

mița și Buzăul începe a se în- 

vecina cu jud. Prahova. 

La V., hotarul începînd de la 

com. Boldești, face o mare proe- 

minenţă spre V., formată din. 

mai multe curbe și limitată de 

moșiile Sălcianca, Cioranca şi 

Fulga, merge apoi pe hotarul 

Fulgii pănă în dreptul lacului A- 

marul, face o mare intrare spre 

E., apoi ese iară și se dirige 

spre N.-V., pe lingă com. Baba- 

Ana și Mizilul, învecinîndu-se 

cu moșiile: Conduratul, Fintîne- 

lele, Ghenoaica și Vadul-Săpat; 

de aici o ia pe valea Rișniţei 

pănă sub com. Călugăreni, face 
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o intrare spre E., în dreptul 

com. Jugureni, apoi începe a se 

urca spre N. pe colina Piscul- 

Pietros şi pe hotarul Mireștilor, 

până dă în albia riului Cricovul; 

trece rîul și se urcă pe valea iz- 
vorului Călugărul (Circiuma-So- 

fronia) pănă în Butuceanca, co- 

muna Siîngerul. De aci, hotarul 

se urcă pe muntele Runcul, mer- 

ge prin marginea căt. Crăciu- 

neşti și Buda, comuna Cizlăul, 

pănă ajunge în Virful-Cocioabei, 

se lasă pe plaii și urcă în mun- 

tele Gilma; de aci, făcînd o 

mare proeminență spre S$.-V., 

peste plaiuri, ajunge în muntele 
Sălcia, apoi în Virful-Groșilor, 

de -unde începe a urca spre N. 

prin munții: Tătulești, Trenul 

și Șeaua-Dracului, atingînd pro- 

prietatea Cărbunești şi dind în 

apa Zeletinul. Din Zeletin, ho- 

tarul merge prin: Scursura, Va- 

lea-Ciinilor (La-Piatra) și se lasă 

în obirșia văei Cătina, de aci 

urcă Slemnea-Dealului, pănă în 

muchea Dubanului, trece prin 

muntele Tisele (La-Pietrile -In- 

fundate), face..o curbă spre E. 

și dă în muntele Piatra-Rotăriei și 

de aci în apa Stimnicului (pi: 

riul Bătrineanca), de unde, încli- 

nîndu-se puțin spre N.-V., mer- 

ge în muntele Carafte, zis şi 

Piatra - Rotăriei, în. dreptul pis- 

cului Murătoarea, hotarul Ro- 

ma, urcă pe Piscul-Ciocirlanului 

și Virful-Călugărului, făcind un 

unghii, intră puţin spre E., trece 

pe la muchea mare a Brăde- 

tului, se lasă pe valea Colnicului 

şi merge la Piatra-Infierată-din- 

tre-lisci, la poalele muntelui Ple- 

șea, unde trece Bisca-fără-Cale 

şi o ia pe albia Biscii-cu-Cale 

pănă la izvorul Bisculiţa; urcă 

pe Bisculiţa în sus pănă la Mă- 

gura-Carpenului, apoi, după ce 

merge cit-va pe plaii, se lasă 

în jos şi dă în albia rîului Si- 

riul, trece Siriul și urcă pe va- 

  

  

  

___ BUZĂUL (JUDEŢ) 

lea Tătarului, pănă în muntele 
Tătăruţul, de unde izvorește şi 
unde se termină și hotarul jud. 
Buzău despre Prahova. 

Limitele jud. Buzău n'a fost 
tot-d'a-una cele actuale, ci ai 
fost supuse la diferite modifi- 
cări. Aşa în 1828, jud. Brăila 
încetind de a mai fi raia tur: 
cească, comunele: Făurei, Ru- 
șețul și Strimbul, cari pănă aci 
ținuseră de Buzău se alipesc 
Brăilei; iar comunele: Băbeni, 
Racoviţeni, Nisipurile și Moșe- 
şti, Rimaicului - Sărat. Cu des- 

fiinţarea judeţului Sacul (1842), 

Buzăul a crescut foarte mult în 

teritoriă, alipindu-i-se: pl. To- 

hani și plaiul Buzău, care fă- 

ceai parte din desființatul ju- 

deț Sacul. In urma delimitărei 
frontierei din 1888, i s'a mai 

adăugat încă cam 4300 hect. 

Conturul acestui jud. nu se 
poate: raporta la nici o figură 

geometrică; totuşi dacă vom uni 

prin linii drepte: M. Giurgiul, 

punctul cel mai de N. cu Mo- 

vila-Ciocilor, punctul cel mai 

de S.; apoi Movila-Ciocilor, cu 

căt, Grădiștea, com. Boldești; 

căt. Grădiștea cu M. Tătăruţul ; 

Tătăruţul cu M. Giurgiul, jud. 

va lua forma unui trapez, pre- 

zintind cea mai mare lungime 

de la M. Giurgiul pănă la Mo- 

vila-Ciocilor și cea mai mare 

lățime de la M. Salcia, com. 

Cislăul, pe hotarul Prahovei, pănă . 

la movila Pirlita din com, Co- 
chirleanca, 

Din actele de proprietate ale 

moșnenilor din com. Nehoiașul, 
rezultă că vechiul hotar al Bu- 

zăului despre Transilvania era 

ast-fel: De la vărsătura pirialui 

Crasna în Buzăi urca spre N. 

pe albia riului Buzău pănă la 

gura piriului Crăsnița și mergea 

pe această apă pănă în mun- 

tele Bota-Mare. Acest teritorii, 

coprins între riul Buzăul, piriul
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Crăsnița și munţii Cheea și Bota 
a fost cotropit de Austro-Un- 
garia de pe la 1700. In timpii 
mai apropiați Austro-Ungaria nu 
S'aii mulţumit nici cu această 
limită, cea stabilită actualmente, 

ci a voit să se lase şi mai spre 
S., pe albia pirîului Arţagul şi 
în conformitate cu această do- 
rință s'a fixat hotarul și pe har- 
ta austriacă din 1856. Certele 
ivite între moșnenii Nehoeșeni 
şi Păltineni cu Ungurii ai dat 
naștere mai multor anchete, care 
de drept, ne-ati recunoscut 
frontierea pănă în Virful- Bo. 
telor; de fapt însă tot Ungurii 
beneficiat de aceşti munţi, păs- 

cîndu-i şi mai cu seamă tăind 

pădurile de tisă, brad roșu, 
lemn atît de căutat în industria 
Transilvaniei, pănă cînd pădu- 
durile ai fost aproape extermi- 

nate, crescînd în locul tisei, mes- 

teacăni. Ca să se puie capăt căl- 

cărilor, colonel 1. Cucitorescu, 
pe cînd comanda regimentul 
din Buzăii, a îndemnat pe mai 

mulți dorobanţi, moșneni din 

Nehoiașul, să-și facă ferăstrae 
pe apa Arţagului, și așa din 

1881, călcările Ungurilor au de- 

venit măi anevoioase. Totuși 

însă, comisia de delimitare din 

1889 a. găsit cu cale ca să cum- 

pere acest teritorii în supra- 

„faţă de 1510 hect,, de și curat al 

Rominilor, de la Unguri, pentru 

suma de 78720 fiorini.(« Monit, o- 

ficial», No. 9 din1o Aprilie 888). 

Muntele Bălescu, pănă la de- 

limitarea din 1888, ţinea de 

Transilvania, iar frontierea ve- 

chiă mergea din' poalele M. Bă- 

lescul, peste plaiuri, pănă în izvo- 

rul Zănoaga, apoi apuca cursul 

acestui izvor, pănă la vărsarea 

sa în piriul Birsa-Mică și pe 

Bîrsa în sus pănă în M. Giur- 
giul. Muntele Bălescul și Băles- 
cutul, adăugindu-se acum Bu- 

zăului, jud. a cîștigat și aci o   _45918,sterp. 
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întindere în suprafață de 2800 

—3000 hect, 

In harta austriacă hotarul în- 

tre județele Buzăiă și Rimnicul 

e greșit, și această greșală a 

-reprodus-o apoi toți cartografii 

şi geografii: în harta austriacă 

hotarul e tras din muntele Fu- 

rul-Mare, drept în Podul-Coitei, 

adăugind cu modul acesta ju- 

dețului Buzău, munții: Carim- 

bul, Virstele şi Piatra-Penei, care 

tot-d'a-una aă ținut de jud. Rim- 
nicul. In această regiune hota- 

rul Buzăului n'a trecut nici-o- 

dată peste izvorul Recea și rîul 
Rîmnicelul. 

O altă eroare este în dreptul 
com. Lapoșul, unde moșia Bu- 

tuceanca din com. Singerul, ju- 

dețul Prahova, se șuiază foarte 

mult spre N.-E. şi pătrunde mult 

în jud. Buzău, despărţind căt. 

Lapoșul de căt. Lăpoșelul. Tot 

o asemenea eroare e făcută în 

dreptul com. Glodeanul- Sărat, 

unde moșia Sălcianca din Pra: 

hova înaintează în jud. Buzăi 

„pănă lingă lacul Cufuritul, 

Limitele Buzăului despre Pra- 

hova, în dreptul com. Chiojdul- 

din-Bisca încă nu sunt defini- 

tiv fixate, din cauză că locui- 

torii sunt în devălmășie cu moş- 

nenii din comunele Chiojdul. 

Mare și Bătrina, din Prahova; 

neterminabilele procese moșne- 

nești fac ca părți mari de imo- 

şie să treacă cind la unii, cînd 

la alții: din această cauză, multe 

proprietăţi din Prahova sunt im- 

puse la foncieră în jud. Buzăii 

şi vice-versa. | 

Suprafaţa. Supraf. jud. Buzăi 

este de 4094313 hect., ceea ce îl 

face să ocupe al 5-lea loc între 

judeţele ţărei în privința întin- 

“derei. Din această suprafață: 

204040 hect. suntarabile, 117906 

pădure, 35389 fineaţă, 75604 
izlaz, 48374 livezi, 10671 “vii și   
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Relieful județului. Judeţul Bu- 

zăi, ca și ţara din care face 

„parte, prezintă aspectul unui 

„vast amfiteatru, a cărui arenă 

o formează şesurile, iar treptele: 

dealurile, colinele şi munţii, cark 

merg din ce în ce ridicîndu-se 
de la S. spre N., pănă dai în 

frontiera Transilvaniei. Afară de 

aceasta, terenul săă, în partea 

şesurilor, mai are o înclinațiune 

de la V. la E., ceea ce face ca 

toate apele care udă acest ju- 

deț, să decline, mai mult sat 

mai puţin, spre E., în loc de 

a continua curgerea lor spre S., 
după cum își primesc direcţiu- 
nea, cînd es din munţi. Această 

accidentare a terenului variază 

de la N. spre S$., între 1753 m. 

(muntele Penteleu!) şi 67.32 (Mo- 

vila-Ciocilor); iar de la V. spre 

E., între 139.9 (Mizil) şi 27.5 

(com. Cotul-Ciorii). 
La prima vedere, teritoriul 

acestui judeţ s'ar putea .divide 

în două părți, bine distincte: 

zona șesurilor și zona munţi- 

lor; dar ţinînd seamă de înăl- 

țimi, de constituția geologică a 

terenului, de felul producţiunei, 

ete., zona munților se poate 

subdiviza în trei regiuni: regiu- | 

nea dealurilor, regiunea coline- 

lor şi regiunea munţilor pro- 

priu-ziși. 

Zona şesurilor ocupă două 

din cinci părţi din teritoriul ju- 

deţului, cu o suprafaţă aproxi- 

mativă de 215 hect., prezintînd, 

din poalele dealului pănă la ex- - 

tremitățile judeţului, o vastă cim- 

pie, care se continuă în jude- 

țele Ialomiţa și Brăila, pănă în 

Dunăre, întreruptă ici și colea - 

de nenumărate movile, cu care 

e semănată, precum și de ma- 

lurile rîului Buzăul și Călmăţu- 

iul, ceea ce face ca șesul între 

aceste două rîuri să ia forma 

unei vaste albii, acoperită în 

mare parte de nisip, sărături,
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smîrcuri, stuf, etc., din care cauză 

e şi mai puţin fertil, O altă al- 

- bie formează rîul Istăul, de şi 

mai puțin însemnată, dar prezin- 

tind terenului agricol aceleași în- 

conveniente și supusă cite o dată 

și înecăciunei. Cu toate acestea, 

zona șesurilor judeţului Buzău 

este una din cele mai fertile ale 

țărei şi produce cu abundență 

şi de calitate superioară: po- 

rumb, griă, orz, secară, meiii şi 

rapiță ; are finețe, izlaz și pă- 
duri multe. 

Zona munţilor. a) Regiunea 
dealurilor, de și nu se poate 

circumscrie în limite fixe, ţiind 

însă compt de producțiuni, de 

înălțimi și de constituţia geo- 

logică a terenului, se determină 

ast-fel: la N., începînd din Va- 

lea-Unghiului, limita ei merge pe 

albia r. Nișcovul pănă în dreptul 

com. Tisăul; de aci se dirige 

spre N., pe izvorul Tisăul și Va- 

lea-Largă (căt. Vipereşti), pănă 

dă în albia rîului Buzăi, merge 

puţin în jos pe albia sa și trece 

Buzăul în dreptul com. Pirsco- 

vul, de unde o ia spre N. pe 

„valea.  Sărățelului - Bălăneștilor, 

pănă în com. Trestia; de aci 

"se dirige spre E., trece pe la 

poalele muntelui Balaurul și a- 

junge în albia rîului Slănicul; 

se lasă pe Slănic în.jos pănă 

la com. Aldeni și peste muchi 

„urcă la Virful-Mare, trece:pe la 

N. comunelor Băești și Blăjani, 

ajunge la com. Vadul - Sorești, 

la gura Hirbocei. La. S. limita 

ar fi șoseaua națională Buzăă- 

Focșani, dacă aceasta nu s'ar de- 

părta cu 3—10 kil. de poalele 
dealurilor. Se poate exclude din 
această regiune: muntele Istriţa, 
cu continuaţia sa Strihani, mun- 
tele Ciolanul, cu culminaţia sa 
Cetăţuia și cîte-va dosuri de pe 
Valea- Nișcovului, acoperite. de 

pădure. Se poate adăuga însă 

valea riului Buzău pănă în com.   

" Păltineni, fiind-că pe coastele 

ei permite cultura viței pănă 

în acest punct nordic, de și nu 

tot-d'a-una cu o complectă reu- 

şită ; de asemenea valea r. Slă- 

nic, pănă în com. Vintilă-Vodă. 

Această regiune are o supra- 

față aproximativă de 65000 hect. 

acoperite cu vii, livezi, pomi fruc- 

tiferi, grădini de legume, cere- 

ale, precum: porumb, puţin griă, 

orz, alac și alte plante din mica 

cultură. Pădurile ocupă cam a 

4-a parte din această suprafață. 

b) Regiunea colinelor se măr- 

gineşte la S, cu limitele de N. 

ale regiunei dealurilor, iar la N. 

se desparte de regiunea mun- 

toasă prin următoarele puncte: . 

la V., începe din poalele mun- 

telui Pleșea, trece pe sub poa- 

lele muntelui Plescioara, apoi, 

pe Valea-Cătiazului, dă în -riul 

Buzău, merge pe albia rîului 

Buzăi în sus pănă la vărsătura 

rîului Bisca - Rozilei, merge pe 

albia Biscei pănă în Valea-Largă 

(com. Mlăjetul), urcă pe această 

vale pănă în muntele Virful-Oaei, 

se lasă puţin.pe -Valea-Stănilei, 

urcă în Viîrful-Șelei și, pe la V. 

de com. Colţi, dă în Valea -Si- 

biciului ; de aci urcă muntele 

Gornetul, ajunge în muntele Vir- 

ful -Juncului și, pe Aluniș, dă 

în munții Martira și Crucea-Spă- 

tarului, de unde se îndreptează 

prin munții Arsenia şi Ivăne- 

țul, ajunge la muntele Roșul, dă 

în albia riului Slănicul, trece 

Slănicul pe la poiana Terca, 

apoi pe la poalele muntelui Bra- 

zăul și, pe la N. de căt. Buște 

(com. Minzălești), dă în Piriul- 

Șghiabului; se lasă puţin în 

ghiabul și urcă pe muntele Bi- 

soca pănă întilnește valea Pe- 

cenega, unde se termină limita 

acestei regiuni. Suprafața regi- 

unei colinelor, cu o întindere 

aproximativă de 110000 hect., 

este întreruptă adesea și de   

munți a căror înălțime trece 

peste 1000 metri. Producţiu- 

nile principale sunt: porumbul, 

livezi de pruni, pomi fructiferi, 

finețe, izlaze și întinse păduri. 

c) Regiunea munților propriii 

ziși se coprinde între limitele 

de N. ale regiunei colinelor și 

frontieră. Suprafața ei aproxi- 

mativă este de 100000 hect., 

acoperită în mare parte de vaste 

şi seculare păduri, în cari bra- 

dul ocupă primul loc, de finețe 

și izlaze și în cît-va de stînci 

și piscuri formate din .pietriș. 

Totuşi mica cultură a pătruns 

pănă în văile cele mai ascunse 

şi chiar în poalele Penteleului 

se văd holde de porumb. 

Văile. Numeroasele văi ce se 

"află în județ contribue foarte 

mult la modificarea și varieta- 

tea reliefului său. Vom menţiona 

pe cele mai principale, după or- 

dinea mărimei: Valea-Buzăului, 

una din cele mai frumoase ale 

țărei, Valea - Slănicului, Bisca- 

Rozilei, 'Bisca-Chiojdului, Nișco- 

vul, Sărăţelul - Bălăneștilor, Va. 

" lea-Sibiciului, Cilnăul, Sărățelul- 

Bercii,  Siriul, Şghiabul, Neho- 

iul, Arţagul, Cășoca, Hărhădăul, 

Cătiașul, Cricovul, etc., din care 

unele udate în permanență de 

apa izvoarelor, ce se adună în 

albiile lor, iar altele cari n'a 

apă, de cit în timpul ploilor și- 

al topirei zăpezei, 

Orografia şi Ipsometria. Mun. . 

ţii Buzăului, de și nu se disting 

mult prin înălțime, sunt totuși 

din cei mai însemnați ai țărei 

prin vastitatea pădurilor, exce- 
lența pășunilor, avuţiile mine- 

rale şi prin frumusețea lor. Nu- 

mai puţini dintr'înșii sunt bine 

cunoscuţi, iar restul nu-şi desco- 

copere misterele de cit păsto- 

rilor şi prea puţinilor călători. 

Acești munţi, după apele cari 

le udă poalele, se pot grupa în 

19 serii mai importante:
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4) Munţii Siriului, coprinși 

între apele: Crasna, Valea-Tă- 

tarului, Siriul și Buzăul, ocupă 

partea de N.V. a judeţului şi 

culminează în piscurile: Tătă- 

ruțul (815 m. înălțime), Măliia, 

Bocirna (1200 m.), Feţele (1675), 

şi Curul-Muntelui (1416), cu ra- 

mificaţii mai însemnate: Picio- 

rul-Balii și Plaiul-Bitei. Toţi a- 

coperiţi de pășuni și păduri. 
0) Munţii Chiojdului, coprinși 
între apele: Bisca-Chiojdului, 

Siriul, Buzăul și Valea-Muscelu- 

lui, cu virfuri mai însemnate: 

- Monteorul (1408 m.), Stevia 

(1305 m.), Cumpenele (1170 m.), 

Impistriţul (1094 m.), Virful-Sti- 
nei (1020 m.), Pitica, Plescioara, 

Spedișul - Nehoiului, Caraftele, 

Cătiașul, Piatra-Corbului, Titila, 

Ripa-Fetei, Olteanul-Mare, Ol- 

teanul-Mic, Roma, Manta, Vir- 

ful-Lerii, Predealul și Măgura. 

Toţi acoperiţi de fineaţă, izlaz 

"și păduri; ciți-va sunt stincoși. 

La poalele lor se cultivă pomii 

fructiferi și porumbul. 

c) Teișul, coprinși între Bisca- 

Chiojdului, Valea-Muscelului. și 

riul Buzăul, cu culminațiuni mai 

însemnate: Cetăţuia, Virful-Că- 

tinei (817:m.), Balosinul, Coli- 

nul (567 m.), Virful-Fetei, Poe- 

nari, Cornetul, Malul-Pieii şi Ză- 

pușelul. Mare parte sunt pie- 

- troși, Cea mai mare parte sunt 
acoperiţi de păduri; alţii sunt 

acoperiţi de livezi, fineţe și se- 

mănături, 

d) Munţii Cislăului, coprinşi 

între Zeletinul, Bisca-Chiojdului, 

Buzăul şi Cricovul. Piscurile mai 

însemnate sunt: Salcia, Fintîna- 

Hoţilor, Runcul, Stina-Bătrină, 

Pietricica, Gilma, . Scărișoara, 

Plaiul - Ungurului și Nicovanul. 

Mai toți sunt acoperiţi numai 

de păduri și în cit-va de livezi. 

In poalele Nicovanului reușește 

și vița. 

e) Predealul Buzăului, coprinși   
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între Cricovul, Nişcovul și Bu- 

zăul. Piscuri mai însemnate sunt: 

Glodul, Virful-Bradului, Faţa- 

Inaltă, Ciolanul, cu faimoasa sa 

culminaţie: Cetăţuia, Golta, Ni- 

fon, Virful-Cerbului și Liliacul, a- 

poi: Poiana-Braşovului, Poiana: 

Lupului, Cucuiata, Pandurul, Ce- 

tatea, Solniţa, etc., mai toţi a- 

coperiţi de păduri, livezi de pru- 

ni, vii și semănături. Cîţi-va sunt 

nisipoşi saii pietroşi și aproape 

sterili. 
7) Munţii Istriței, coprinşși în- 

tre riul Nişcovul, Valea-Scheilor 

şi şes. Virfuri mai însemnate 

sunt: faimoasa Istrița (755) cu 

ramficaţiile sale: Strihani (408) 

: Gruiul și Vladimirul, apoi: Cor- 

neanul, Chilmiziul, Arhimandri- 

tul, Dumbrava, Pragul şi alte 

dealuri care o înconjoară. Mare 

partesunt formaţi din stînci calca- 

roase și goale; alţii sunt acope- 

_riți de păduri, vii, pomi și în 

cît-va de semănături. 

Pe partea stingă a riului Bu- 

zăii, munţii se grupează în ur- 

mătoarele serii: 

£) Botele, coprinși între Bu- 

zăul, Crăsniţa și Arţagul, cu vir- 

furile: Stinca-Cheei, Cheea, Cer- 

bul, Tabla-Cheei, Zimbrul, Bota- 

Mare și Bota-Mică, mai toți cu 

stînci, pășuni și păduri. 

k) Munţii Nehoiașului, co- 

prinși între Buzăul, Arţagul, Bis- 
"ca-Mare, Păltinișul şi Bisca-Ro-, 

zilei. Mai însemnați sunt: Po- 

dul-Calului (1446), Tehărăul 
(1365), Virful-Babei (1360), Po- 
iana-din-Cale, Pruncea, Spedișul- 

Buzăului, Giurca, Cășioca şi Ar- 

sele. Stînci, păşuni întinse și 

păduri. - 

î) Munţii Păltinişului, coprinși. 
între Bisca-Mare, Păltinișul și 

Bisca-Rozilei, cu piscuri mai în- 

semnate: Podul-Grecilor (1200), 
Tega (1054), Monteorul, Pălti- 

nișul, Piatra-Corbului, Argăsă- 

lești, “Țenţea, Piatra-Arsă, Vir-   
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ful-Dracului şi Nemertea. Stînci, 

fineaţă şi pășuni. 

7) Munţii Penteleului, coprinşi 
între frontieră, Bisca-Mare și 

Bisca-Mică, cu însemnatele pis- 

curi: Penteleul (1753), cu rami- 

ficaţiile sale,. Balabanul (1600), 

Piciorul-Caprii (1543), Viforita, 

Cernatul, Cursele, Zănoaga, Co- 

răiul, Miclăuşul, Monteorul, Pis- 

cunaşul şi Bălescul. Acești munți 

sunt cei mai însemnați, nu nu- 

mai prin înălțimea şi frumuse- 

țea:lor, dar și prin excelența pă- 

șunilor, al căror calități supe- 

rioare nu le egalează nici un alt 

munte din țară. | 
k) Munţii Sibiciului, coprinşi 

între riul Buzăul, Bisca-Rozilei 

și Valea-Sibiciului, cu piscuri 

mai însemnate: Sboiul (1117), 
Virful-Oaei (1092), Barbul, Stă- 

nila, Martiria, Colţii, Crucea-Spă- 

tarului, Cîlnăianul, Vulturul, Ci- 

niile, Fulgoiul, Leurdeanul, Vir- 

ful- Pietrei (1320), Virful- Bici, 

Stermina și Verzele, Mai toți sunt 

stîncoși sai nisipoși, goi și rar 

acoperiţi de pășune saii pădure. . 

In acești munţi se găsește chih- 

libar. 

4) Munţii Pănătăului, coprinși 

între Valea-Sibiciului,. Buzăul și 

Sărăţelul-Bălăneştilor, cu virfuri 

mai însemnate: Jungul (1200), 

Pănătăul, Vătraiul, Samarul, Vîr- 

ful-Epei, Gornetul, Șopirla, Pre- 

"seaca, Biidea, Dintele, Vîirful-de- : 

Nimezi, Scărișoara și Sarea-lui- 

Buzăă. Mai toţi sunt acoperiţi 

de păşuni, finețe, păduri și se- 

mănături, 
1) Muşele, coprinşi între Bis- 

ca-Mică, Izvorul-Giurgiului, Vran- 

cea și Izvorul-Neharniţei, cu vir- 

furi mai însemnate: Giurgiul 

(1600), Muşa- Albă. (Tăietura), 
- Mușa-Mare, Mușa-Mică, Vetrilele, 

Neharna (1402), Neharniţa, Chil- 

miziul şi Piatra-Secuiului. Toţi 

sint acoperiţi de pășuni întinse, 

„de păduri și întru cît-va stincoşi.
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n) Munţii Goideştilor, coprinși 

între Bisca-Rozilei, riul Slănic, 

Sărăţelul-Bălăneştilor, Sărăţelul- 

Bercii și Valea-Stupinei-la S., 

cu virfuri mai însemnate: Răz- 

boiul, cu frumoasele sale rami- 

ficații: Mortatul, Vişanul, Biz- 
dadeaua, Tigva, Fulgerişul, Brîn- 

zea și Tainița; apoi Arsenia, 

Ivaneţul (1176), Ivaneţul-Mic, 

Fărimicioasa, Scobita, Curmă- 

tura-Purceilor, etc., mai toţi stîn- 

coși, iar unii acoperiți de pă- 

șuni şi păduri; la poalele lor se 

cultivă porumbul. 

2) Munţii Trestioarei, coprinși 

între Sărățelul-Bălăneștilor, Să- 

rățelul-Bercii, Slănicul la N. și 

rîu] Buzăul la S. Această se- 

rie, plecînd de la Fundata, se 

bifurcă o parte spre S. și cul- 

minează în virfurile: Măgura, 

Boziorul, Dilma, Stoicana, 7a- 

podia, Piatra-Negoșinei, Bota- 

nul (783), Șoimul, etc., iar alta 

spre N. culminează în vîrfurile: 

Mociarul, Piţigoiul (817) și Cer- 

chezul. Cei de N. sunt formaţi 
în mare parte din pămiînturi albe 
și goi; cei de S. însă sunt a- 
coperiți de pășuni, păduri și în 
cit-va de livezi și semănături de 
porumb. Această serie e foarte 
bogată în substanţe minerale și 
mai cu seamă în sare; în cîţi- 
va se găsesc mulţi psilodonți. 

2) Munţii Cocii, coprinşi în- 
tre rîul Slănic, Sărățelul-Bercii 
și riul Buzăii, cu virfuri mai în- 
semnate: Coca (671), Umbră- 
relul (813), Bocul, Imprumutul, 

Ocea, Grabicina,. Corbul, Ba: 
laurul (490), Bostucana, Moara- 
de-Vint, Siminocul. și Săpoca. 
Cîţi-va sunt goi, dar cea mare 
parte sunt acoperiți de fineață, 
pășuni, livezi, vii, păduri şi se- 
mănături. Sunt avuţi în 'sub- 
stanțe minerale, iar cîți-va au 
salze. | 

7) Munţii Lopătarilor, coprinşi 
între riul Slănic, Izvorul - Secu. 
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iului, Șghiabul şi Recea, cu vir- 

furi însemnate: Măceșul (1355), 

Brazeul (1229), Cireșul (1166), 

Curcubeta (1092), Piatra - Secu- 

iului, Paltinul, Nerezul, Furul- 

Mare, Furul-Mic, Martinul, Mă- 

lușelul, Muierea, Cheea, Runcul, 

Grunjul, etc., cari se disting nu 

numai prin mărime, dar şi prin 

sălbăticie; unii sunt stîncoși, iar 

alții acoperiți de pășuni şi pă- 

duri. In cit-va sunt avuţi şi în 

Substanțe minerale și mai cu 

seamă în sare şi ape sulfuroase. 

5) Munţii Bisocei, coprinşi 

între riul Slănic, Rîmnicelul, 

Șghiabul şi valea Pecenega. Mai 

însemnați sunt: Bisoca (960), 

cu ramificaţiile ei, apoi colinele: | 

Veverițele, Cetăţuia, Vornicul, 

Papa, Rîpa-Albă, Ghizdita, etc. 

Mai toți au pășuni și păduri. 

2 Munţii Slănicului, coprinși 

intre Pecenega, hotarul Rimni- 

cului, riul Cilnăul și rîul Slănic, 

cu virfuri mai însemnate: Lo- 

custa, "Țuţuiul, Carpenul, Goi- 

celul, 'Tătarul, Cărătnăul, Di- 

miana (454), Cimpulungeanca 

(481), Dumbrava (384), Virful- 

Mare, Lazul, Blăjani și Clociţi. 

Mai toţi sunt acoperiţi de pă- 

dure, fineţe, izlaz, vii, livezi și 

semănături. 

Partea de S. a judeţului de 

și prezintă un vast şes, este și 

ea accidentată de malurile riului 

Buzăul, care se continuă, de par- 

tea stingă, pănă în com. Găvă- 

nești şi de malurile Călmăţuiu- 
lui, care, începînd de la com. 

Costeşti, se continuă pe dreapta 

pănă în jud. Ialomiţa. Afară de 

aceste maluri, șesul se mai în- 

trerupe de nenumărate movile, 

din care unele împrăștiate fără 

ordine, la distanţe nai mult sai 

mai puţin depărtate, izolate, sai 

grupate mai multe la un loc. 

Altele însă pleacă ca. raze, sai 

din muntele Istriţa și, în linie 

dreaptă, ajung la Dunăre, pe 
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care o trece la Îlirşova, şi de 
aci la Marea-Neagră; sai din 

Săpoca, urmînd albia Buzăului, 

pănă la gura riului Cîlnăul, unde 

se bifurcă, apucînd unele pe ma- 

lurile Cilnăului pănă la căt, Clo- 
ciţi, iar altele, continuînd pe Bu- 
zăi la vale și îndreptindu - se 
spre orașul Brăila. 

Poporul deosebește movilele 
după mărimea și situația lor, 

prin expresiunile: movilă, po- 

pină şi bășică. Aceste movile 

se .pot clasa ast-fel: a) tumule, 

d) itinerare, c) telegrafice saii 

puncte de observaţie, Z) semne 
de bătălii sai locuri memora- 
bile, şi e) hotare de moşii. Un 

studiii special asupra lor nu s'a 

făcut, ca să se poată ști cărei cla- 

se aparţine fie-care din ele. Singu- 

ra movilă exploatată este Ciocir- 
lia de la Vadul-Pașii, com. . Scur- 

teşti. Aci d. Gr. Tocilescu, în 

1881, Mai, a găsit oseminte de 

om și de cal, precum și resturi de 

arme: o sabie, zăbale, scări de 

șea, frîi, etc., depuse acum în 

Muzeul de Antichităţi. E de no- 

tat, că o mare parte din movile 

încep să dispară, fie distruse de 

căutătorii de comori, cari le sa- 

pă fără nici un sistem și le îm- 

prăștie; fie de agricultori, cari 

le ară și le aplanează. 

Ridicăturile mari de pămînt, 
făcute pe şes sati pe dealuri, le 

numesc locuitorii movile. Movi- 

lele mari, situate pe văi sai prin 

stufăriș, le numesc popine; iar 

pe cele mici, ori unde ar fi si: 
tuate, le numesc bășici, 

Jdrografia. —' Judeţul Buzău 
e străbătut de mai multe ape, 

care-l udă de la N.-V. spre S.. 

E., concentrindu-se în 2 basi- 

nuri: al riului Buzăi și al rîului 

Ialomița. Cele mai însemnate 
sunt: Buzăul, care udă prin mij- 

loc și în lung tot plaiul Buzăi, 

Sudul plaiurilor Pirscovul și SIă- 

nicul, N.-E. plăşei: Sărata şi
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partea de N.-E. a plășei Cim- 
pului. Afluenții săi mai princi- 
pali sunt: Bisca-Rozilei, Nehoiul, 
Valea - Sibiciului, Bisca-Chiojdu- 
lui, Sărăţelul-Bălăneștilor, Sără- 
telul-Bercii, Slănicul, Nişcovul și 
Cilnăul, care fecundă văile pe 
unde trec, înlesnind tot-d'o-dată 
foarte mult comunicația prin dru- 
murile naturale ce oferă pe al- 
biile lor. Ele, prin marile văi 
ce deschid în partea muntoasă, 
impun şi împărțirea administra- 
tivă. Partea muntoasă este ast- 
fel divizată în trei plaiuri: Bu- 
zăul, Pirscovul şi Slănicul. Mai 
puțin însemnate prin mărime, 
dar foarte importante pentru a- . 
gricultură, sunt: Călmăţuiul, care 
udind în lung plasa Cimpul, 
trece prin judeţul Brăila și se 
varsă în Dunăre; Sărata, care 
udă o parte a plășei Sărata, a- 
poi, cînd prin plasa Cîmpul, 
cînd prin plasa Tohani, merge 
de se varsă în riul Ialomiţa; Is- 
tăul, care udă partea de V.a 
plășei “Tohani, formează lacul 
Boldeşti şi merge să se verse 
tot în riul Ialomiţa. Pe lingă a- 
cestea, județul are o mulțime de 
alte piraie, izvoare, văi, lacuri 
și viroage, a căror descriere sunt 

la locurile respective. 
Geologia. — Din punct de 

vedere al constituțiunei geolo- 
gice, judeţul Buzăii e unul din 
cele - dintiiă ale țărei. Se im- 
pune atențiunei geologilor, o- 
ferindu-le cu prisosință date nouă 
și un material foarte abund și 
preţios pentru scrutările lor și 
înavuțirea științei, ceea ce a fă- 

“cut ca să fie cercetat aproape 
mai mult ca ori-care altul, atît 

de geologii romini, cit şi de 
cei străini. 

D. Gr. Ștefănescu a studiat 
muntele Penteleul («Revista şti- 
ințifică», anul VI). 

Studii s'aii mai făcut de d-nii 
Pilidi și Porumbaru. | 

i 
| 
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D. Gr. C. Monteoru, prin di- 
feriți ingineri străini, a făcut 
multe sondagii și studii geolo- 
gice la proprietățile d-sale ; dar 
rezultatul n'a fost comunicat 
publicităței. 

D. C. Botea, în vara anului 
1884, a făcut o excursiune mai 
prin tot județul, și a publicat apre- 
cierile sale în « Anuarul Biurou- 
lui Geologic», Anul II, 1884, pe 
cari apoi le reproduce și d. N. 
Michăilescu, în a sa «Geografie 
a Romîniei». 

D. Gr. Cobălcescu, în vara a- 

nului 1881, viind în Buzăi, a 

studiat bine vulcanii de noroi 
de la Picle şi locurile înveci- 

nate. («Studii geologice şi pa- 

leontologice», Bucureşti 1883, 

p. 73-82), studii, care se re- 

petă mai în fie-care an de D-l 

Gr. Ștefănescu și elevii săi de 

la facultatea de științe. Tot așa 

de bine d. Cobălcescu a stu- 
diat și terenurile din jurul Be- 
cenilor și o parte a albiei Slă- 
nicului (Ibidem, pag. 6 seqq.), 

de care studiă s'a servit în 

mare parte d. Botea în a sa 
relație despre Buzăii. 

I. Grupa quaternară saă di- 

luviană este foarte dezvoltată ; 

ea formează toată partea de 

cimp a jud., și se întinde pănă 

sub ultimile coline ale grupei 

terțiare, formînd. terase și chiar 

dealuri, înaintînd și în interiorul 

văilor. Așa, ea se întinde pe 

malul sting al Buzăului, de la 

Săpoca pănă aproape de Fun- 

deni, pe Valea-Cîlnăului, pe par- 

tea dreaptă a 'văci Nișcovului, 
pănă la Grăjdana. Această gru- 

pă este formată din ambele sale 

membre: pietrișul și lossul, une- 

ori împreună, alte-ori izolate ; așa 

în partea despre colinele _terţi- 

are, pietrișul există singur şi 

este acoperit imediat de solul 

arabil. Lâssul prezintă diferite 

caractere: în acest judeţ ; pe lin-   
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gă caracterul săti proprii de 
argil nisipos gălbuiii, cu concre- 

"ţiuni margoase și găurile vermi- 
forme, el devine foarte nisipos, 
cum se vede spre hotarul jud. 

Prahova, pe cînd, din contra, 

pe hotarul jud. Rîmnicul-Sărat 
și Brăila el devine mai argilos 
și negru, adevărat Cernoy Zem- 
lo al Rusiei meridionale. 

II. Grupa terțiară sau keno- 
zoică este foarte dezvoltată şi 

reprezentată prin cite trele sis- 

temele sale: pliocenic, miocenic 
şi eocenic, 

a) Sistemul pliocenic se com- 

pune din stratele cu unio, stra- 
tele cu congerii şi paludine, stra- 
tele cu cardium și cardite și 

gresiile cu bivalve. 

I. Stratele cu unio se ob- 
servă pe malul Slănicului, la 
Beceni, și sunt reprezentate prin 
argiluri şi nisipuri roşii și negre, 
roșii feruginoase, care, la Mlaca 
pe Valea-Vacii, iai o mare im 
portanță, întinzindu-se de la Be- 
ceni, pe Valea-Cilnăului, pănă în 
hotarul jud. Rîmnicul, iar în 
partea despre riul Buzăi, spre 
Valea-Josenilor, la Joseni în sus, 
"pănă aproape de Scorţoasa, și 
lipsind cu totul pe partea dreap- 
tă a Buzăului. 

2. Stratele cu congerii și pa- 
ludine ocupă o întindere foarte 
mare; ele se arată: pe Valea- 
Slănicului, la Gura-Dimienei; lin- 
gă Beceni, pănă la Petrăchești; 
pe Vâlea-Josenilor, la Policiori, 
pănă la valea. Băligoasa ; pe Va- 
lea-Buzăului, începînd dela Ră- 
tești în Valea-Pirscovului și con- 
tinuîndu-se pe partea stingă a 
Buzăului, prin Ruşiavăţul şi Te- 
ga, pănă în Valea-Sibiciului; 
iar pe partea dreaptă a iului 
de la Palanca, în fața văei Jo- 
senilor, prin Scărișoara, Bisceni, 

pănă în Valea-Cupului; pe Bis- 

ca-Mică, de la Bisceni pănă apro- 

ape de Colnice ; formează între-
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gul basin al Nișcovului, de la 

Grăjdana, pe rii în sus, pănă 
la Tisău, coprinzind basinul de 

la Sărata și mai toate podgo- 

riile jud. pănă la Ceptura, 

Aceste strate sunt repre- 

zentate prin argiluri cenușii, 

verzi, unele plastice, altele ni- 

sipoase și foarte avute în pa- 

ludine 'și congerii și cîte-va alte 

bivalve ; prin nisipuri galbene şi 

cenușii, asemenea fosilifere; prin 

cîte-va gresii albe și gălbui con- 

geriane, așezate aci pe stra- - 

te gipso-imargoase, ca la Tega 

şi Sărata, aci pe strate cu Car- 

dium;, ca. la 

chești, aci pe strate sulfuroase, 

ca la Valea-Sibiciului și Valea- 

Lupului, pe Buzău și la Bis- 

“ceni-d.-j., pe Bisca-Mică. Sunt 

acoperite de strate cu unio la 

- Mlaca, pe Slănic, şi în Pod- 

goril. Ele coprind toate exploa- 

tațiunile și culcușurile de pă- 

“cură din acest judeţ. 
3. Stratele cu nisipuri cu 

Coca şi Petră- ! 

Cardium și Cardite apar la Pe- 

trăchești pe Slănic şi formează 

„basinul lignitului de la Coca pe : 

această vale, unde iai o dez- 

voltare foarte mare: pe Slănic 

în sus, pănă aproape de Vin- 

tilă- Vodă; pe Valea-Josenilor 

pănă la Policiori; pe Buzăi, 

de la Palanca pănă aproape de 

Cisl4ul, ţiindu-se continui sub 

stratele cu paludine, sub care 

se afundă la Ceptura și Rotari 

și complet pe Valea-Biscei.. 

Argilurile din aceste strate 

sunt toate cenușii, nisipoase, pe 

cînd nisipurile sunt unele albe, 

altele roșietice. 

4. Stratele de gresii și cal- i 

care cu bivalve se arată pe Va- 

lea-Slănicului, la Vintilă-Vodă, 

formînd capătul văei Pecenega 

şi masivul dintre Săruri, cum și 

cel zis Bisoca, pe hotarul jud. 
Rîmnicul-Sărat și pe Slănic în 

sus, se continuă de la Vintilă-   

Vodă pănă la Minzălești, unde 

staii pe gresiile cu Ceriţi; iar 

pe Valea-Buzăului se arată la 
Nifon şi Ciuta, unde se afundă 

spre Nișcov, pentru a se arăta 

din noă la Sărata şi de aci la 

Pietroasa și lIstrița; formează 

partea superioară a masivului 

cu Ceriţi, de la Cislăul şi lip- 

sesc din toate cele-l'alte părți 

ale judeţului. 

4) Sistemul miocenic se com- 

pune din stratele gipso-mar- 

goase și salifere, din stratele 

sulfuroase şi din stratele cu 

Ceriţi. 

Stratele gipso-margoase sali- 

fere constituesc niște basinuri 

de întinderi mici, izolate la Ru- 

șiavăţul și Tega, la Sărata și 

Săruri, la hotarul jud. Rîmni- 

cul - Sărat, fiind baza stratelor 

cu congerii și paludine; la Min- 
zăleşti sunt acoperite de cal- 

carul cu bivalve, pe cind la Va- 

lea-Sibiciului, spre Tega, stai 

pe stratele sulfuroase. . Acest 

nivel gipso-margos se arată prin 

sarea gemă şi prin argilurile sa- 

lifere la Sărata şi Mocearul, prin 

gips la Tega și Minzăleşti. 

Sarea gemă, ce se arată prin 

riul Buzău, face parte tot din 

acest nivel, însă aci acoperită 

de nisipuri şi gresii cu palu- 

dine și congerii, d'asupra că- 

rora ca și la Blestemate, depo- 
zitul de sare a fost ridicat de 

o erupțiune posterioară forma- 

țiunei sale și ale cărei urme 

sunt indicate de cite-va roce 

eruptive din prejurul Sărei-lui- 
Buzău. 

Stratele sulfuroase se arată 

la “Tega sub stratele gipso-mar- 

goase, spre Valea-Sibiciului; se 

văd pe partea stingă a Buzău- 

lui, se continuă spre Colţi şi 

de aci în Valea.Pirscovului pănă 

la Valea-Fintînei și în Valea-Slă- 

nicului, de la Lopătari, prin Fo- 

cul- Nestins, pănă aproape de 

  

  

Găvanul. Pe partea dreaptă a 

Buzăului aceste strate se arată 

la Valea-Lupului în fața Sibi- 

ciului, de unde se continuă pă- 

-nă la Cătina, pe Bisca- Mică 

(Bisca - Chiojdului), unde merg 

pe hotarul jud. Prahova şi Bu- 

zăii, prin Ceptura şi Piatra-Cor- 

bului, pănă la Plăișorul, pe ho- 

tarul țărei, legindu-se aci cu a- 

ceeași formațiune ce vine, pe Bu- 

zăii, în sus de Pătărlage, pănă 

la Nehoiul şi pe Valea-Nehoia- 

șului. 

Aceste straturi sunt formate 

„de argiluri cenușii, nisipoase, cu 

chihlibar, de nisipuri albe și 

galbene, de gresii nisipoase şi 

de schişturi, toate încărcate 

de sulf și de strate impor-! 

tante și multiple, de un silex 

negru roșietic foarte abundent 

şi foarte caracteristic al aces- - 

tei formaţiuni şi care nu se în- 

tiinește în Rominia în așa can- 

titate în nici unul din judeţele 

de la V. de jud. Buzăi. 

Stratele cu ceriţi se prezintă 

în masive de gresii izolate şi 

-de puţină importanță. La Cis- 

lăul, pe Buzăii, ele se arată în- 

tr'o gresie cenușie în bande pu- 

ternice şi într'un argil .cenuşiă 

schistos, acoperit de gresie cal- 

cară cu bivalve și aceasta de 

o gresie albă-nisipoasă cu con- 

gerii. La Minzălești, pe Slănic, 

avem asemenea un mic masiv 

de gresie şi argiluri schistoase 

cu ceriţi, acoperit aci de gre- 
sie calcară cu bivalve, aci de 

stratele gipso-margoase, aci de 

cele sulfuroase de la Lopătari. 

c) Sistemul eocenic este re: 

prezentat prin cite-va conglome- 

rate și prin gresii grăunțoase, 

care formează baza acestui sis- 

tem în judeţele Prahova și Dim- 

boviţa. 
Conglomeratele sunt de o 

mică importanţă; ele nu se a- 

rată de cit pe unele înălțimi și
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adecă la Tătarul-Mic și pe ho- 
tar, la Siriul; în legătură cu 
conglomeratele după Tătarul- 
Mare și Tigaia din Prahova, la 
Penteleul şi Curse, pe Bisca, la 
-Găvanul, pe Slănic, la Ivănești 

și Goideşti, în Pirscov, 

„ Gresiile grăunţoase de la bază 

prezintă o mai mare întindere, 

formînd întreaga înălțime a Si. 

„riului, a Penteleului, a Găvanu- 
lui, a Goideștilor și fiind aco- 

perite ici și colea de mici strate, 
de mici blocuri izolate de con- 

glomerate eocenice, de ordinar 
fără bolovani voluminoși. 

III. Grupa secundară sati me- 

zozoică este reprezentată prin 

sistemul cretacic. E compusă 
din toate stratele inferioare celor 

„precedente, cari constituesc res- 

tul jud. Buzăiă pănă la frontieră 
și compuse deargiluri schistoase, 
schistuti, gresii și cite-va calcare. 

Aceste strate formează baza 

tuturor masivelor înalte ale ju- 
deţului şi se arată pe Buzăii la 

Nehoiașul, formînd baza Siriu- 

lui și de aci, pe vale mai sus, 

pănă la hotarul austriac și d'a- 

lungul acestui hotar, trec pe 

partea stingă a rîului în Bisca; 

formează baza Curselor şi a Pen- 

teleului, trec apoi pe la Gura- 
Teghii, la Ivănești şi Goidești, 

pe Pirscov și de aci pe SIlă- 

nic, pentru a forma baza pe 

-care staii conglomeratele și gre- 

siile de la Găvanul. 

Ca roce eruptive se găsesc 

'cîte-va blocuri de serpentină și 

quarţite la localitatea numită 
Sarea-lui-Buzăiă. 

Tot aci putem cita şi ema- 
naţiunile de hidrogen proto- 

carbonat de la Lopătari, pre- 

cum și salzele de la Policiori și 
de la Beciu, . 

Clima. Clima judeţului e în 

, genere sănătoasă, dar puţin cam 

aspră, din cauza vînturilor. Pre- 

Siunea atmosferică dă o medie 

Scî6v Marele Dicto.uur Geograjic. Vol. JI. 
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anuală de 75.61. Temperatura 

cade în timpul iernei pănă la — 

281 Celsius, dar foarte rar (1388, 
Decembrie) și se ridică pănă la 
-+ 360. Cantitatea de ploaie ce 
cade în timpul unui an prezintă 
o medie de 62 cm. şi 3 mm;; 
sunt însă veri, cînd apa căzută 
nu trece de 30 cm. Grosimea 
stratului de zăpadă prezintă o 
medie de 53 cm,; sunt însă ierni 
şi localități, unde cade pănă la 
1.85 m.; sunt însă ierni, cînd 
nu trece peste 0.23 cm. și alte 
ori nu ninge mai de loc. Vîn- 
turile dominante sunt : Crivăţul, 
care suflă de la N.-E., dînd o 
medie anuală de 147 zile; Aus- 
tru, de la V,, cu o medie a- 
nuală de 124 zile; Munteanul, 
de la N. cu o medie anuală de 
27 zile; Băltăreţul, de la S,, 

cu o medie de 17 zile. Cele- 
l-alte sunt zile liniștite sau pu- 

țin agitate de Zefir. Tranziţiu- 
nea de la cald la frig și vice. 

versa se face foarte brusc. Da. 

că vinturile ai bunul că pu: 
rifică atmosfera, ai însă răul că 

împiedică ploile, din care cauză 

județul adesea e supus secetei. 

Anotimpii nu aii o epocă fixă. 

* Primăvară aproape nu există; 

toamnele sunt lungi, calde și 
plăcute. 

Producţiuni naturale. Judeţul 

Buzăii, prin pozițiunea sa mun- 

toasă, este unul din cele mai bo- 

gate în producţiuni naturale, 

a) Minerale are : fier, pirită, în 

muntele Bisoca, la Coca, Biș- 

teni-d.-s. (com. Calvini), sfero- 

xiderit la Beceni, fier-sulfurat 

la Jugureni şi alte localități. 

Plumb şi aramă se susține că 

se găsește în muntele Bisoca, 

Aur în prundul rîului Buzăiă, 

pe Bisca-Chiojdului și în mun- 

tele Bisoca, la Gropile-de-Aur, 

unde Rușii în 1828 și mai în 
urmă, aii exploatat sistematic, 
dar după retragerea lor din țară   
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aii distrus totul. Gipsul în com. 
Finţești, în muntele Piatra-Cor- 
bului (com. Cătina), la Grunjul, 
Malul-Alb, Cetăţuia, etc. Ozo- 

cherita, în regiunea muntelui Co- 

ca și a ramificaţiilor sale. Ocru 

galben-auriii, la Nehoiul, Coca- 
Seacă, Lopătari, etc.; roșu, la 

Buște (Mînzălești); vinăt, la Grunj, 

Vintilă-Vodă, etc.; :alb, la Ne- 

hoiul, Maxenul, etc. Piatră de 

construcții, la Ciuta, care prin 
fragilitatea ci, permite a lua 

ori-ce formă; apoi cea din mun: | 

tele Istriţa, (comunele Pietroasa 

"și Breaza), cea de la Brînzeasca 

Muscelul-Dărei, Pănătăul, etc. 

Piatră de var în comunele Ru- 
șiavăţul, Calvini, Verneşti și în 

multe alte localități. 

Chihlibarul se găsește numai 

în acest judeţ, de și nu în can- 

tităţile de ma! înainte, totuși 

poate îndestula mica, întrebuin- 

țare ce industria face. în ţara 

noastră cu dinsul. Chihlibarul 

a fost descoperit în anul 1836, 

cînd se întrebuința pisat, pen- 

tru a afuma prin case, Pe la 

anul 1840 a început a se face 

dintr însul mătănii, apoi țigarete 
și alte obiecte de bijuterie. Ga- 
leriele săpate la Colţi, pe filoa- 
nele chihlibarului, s'aii dărimat, 

Acum nu se pune în comerț de 
cit ce se găsește pe văi, “după 
ce apele vin mari. Locurile 
unde se găsește sunt: Valea- 
Colţilor şi afluenții ei, Valea- 
Boului și Valea - Alunișului, în 
care. predomină varictatea gal- 

benă, iar cea neagră sati ver- 

zue c mai rară. La Veneţiș și 
Roșcoi predomină varietățile ne- 
gru și albastru -verzuiii. Afară 

de aceste localităţi, chihlibarul 

sa mai găsit în: Izvorul-Corbu- 
lui, Bisca-Chiojdului, Sărăţelul- 

Bălăneștilor, etc,, dar nu s'a pu- 

tut constata Jocul de unde a 
fost rupt, 

Sare se găsește în mai multe 

14
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localități ; nu se exploatează 

însă. Vom cita, la dreapta riu- 

lui Buzăii : : Năeni, Monteorul, 

Pătărlagele şi Bisca - Chiojdului, 

iar la stînga: Sarea.-lui- Buzău, 

Pirscovul, Pinul, Fundata, Ne- 

goșina, Lopătari, ete. Cărbunii 

de pămînt, lignita, s'aă constatat 

la; Vispeşti, Palanga, Joseni, 

Valea-Dragomirului, Coca-Seacă, 

Coca-Mercească, Vintilă - Vodă, 

Valea-Tainiţei, etc, 

Păcura, de și s'a constatat la: 

Bisoca, Brădetul, Păcura, Chioj- 

dul, Cislăul, etc., s'a exploatat 

însă numai la Beciul, la Berca, 

unde exploatarea se face pe o 

scară mică ; la Cuculești, și mai 

cu seamă în .com. Monteorul, 

"unde se exploatează sistematic. . 

Pe lingă acestea şi alte sub- 
stanţe, judeţul e avut și în ape 

minerale, din cari vom cita pe 

cele de la: Boboci, Nifonul, Lo- 

pătari, Murătoarea, Prorocul, 

Cirnul, Nehoiul, Jariștea, Mi: 

“răul, Pleșa, Burdușoaia, Puturo- 

sul, Gornetul, Faţa-Inaltă, Fun- 

dul, etc., a căror descriere se 
va vedea la locurile respective. 

&) Plantele sunt de asemenea 

bogat reprezentate, avind spe- 
cii mai din fie-care familie. Vom 

cita dintre lemnele de foc și 

construcțiuni: bradul, moliftul, 

pinul, tisa, enuperile, fagul, fra- 

sinul, paltinul, cornul, cerul, 

carpenul, singerul, mojdreanul, 

gorunul, jugastrul, mesteacănul, 

plopul, aninul, alunul, salcia, te- 

iul, ulmul, cătina, etc., 'apoi: 

dudul, castanul, salcimul, mă- 

ceșul, păducelul, scorușul, arţa. 

rul, etc.; din pomi: cireşul, vi- 

şinul, mărul, părul, prunul, cai- 

Sul, zarzărul, piersicul, gutniul, 

moșmolul şi nucul; se mai află 

în mari cantități : coacăzul, a- 

grișul, zmeura, afenul, etc. Din 

-cereale sunt: griul, secara, or- 

zul, meiul, ovăzul, alacul, po: 

rumbul; apoi: rapiţa, fasolea,   
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mazărea, bobul, lintea, etc. Din 

plante textile : cinepa, înul, etc. 

Fineţele aă : trifoiul, -ofiga și 

ghizdeiul, amestecate cu o mul- 

țime. infinită de flori, care le 

daii un parfum delicios. Iarba, 

ce crește pe muntele Penteleul; 

întruneşte calități atît de supe- 

rioare, în cit laptele oilor, ce se 

nutrește aci, dă brinza și cașca- 

“valul cel mai reputat din ţară. 

Pe alocurca ai început să se 

cultive şi livezi artificiale. Un 

fel de păşuni artificiale se pre- 

pară de către ciobani ast-fel: 

după ce se coboară din munte, 

daii foc păișului şi mai cu seamă 

strigoci, care, prin lina oilor, 

s'a prăsit chiar în virful. mun- 

ților; iarba crescută în urmă, o 

numesc iarbă de frintură saii 

de pirlitură, pe care oile o pasc 

cu deosebită plăcere. 

c) Din regnul animal are: 

lupi, urși, vulpi, jderi, rîși (linx), 

viezuri, iepuri, veverițe, nevăs- 

tuici, dihori, arici, mistreți, că- 

prioare, și rar cerbi (prin munţii 

Siriului), etc. Dintre păsări, afa- 

ră de cele domestice, are: vul- 

turi, şoimi, uli, bufniţe, porum- 

bei, găini, rațe și giște sălbatice, 

prepelițe, potîrnichi, cocoșari, 

lişițe, ciovlici, cirstei, sitari, be- 

cae, becaţine, cocostirci, berze, 

pelicani, dropii, - cocori, etc. 

Sunt: şerpi, cea mai mare par- 

te neveninoși, broaște țestoase, 

broaște comune, brotăcei, guș- 

teri, șopirle, etc. Dintre pești, 

apele Buzăului aă puține vari.- 

etăți şi în mici cantități. Așa 

sunt: păstravi, în apele: Arţa- 

gul, Cășoaca, Bonţul, Bisca-Ro- 

zilei și mai cu seamă pe Bisca- 

Mare, Valea:Neagră, etc. apoi: 

mreană, molan, sorească, țipar, 

porcoiii, crap, caracudă, roşi- 

oară, albișoară, șăbioară, po- 

deț, zvirlugă, clean, lateţ, somn, 

lin, știucă și ciortan. Prin eleș- 

taie se mai găsesc și alte va-   
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rietăți, iar dintre crustacee, nu- 

mai raci. Lipitori se găsesc în 

mare număr în lacul Feţele, din 

_ muntele Siriul, precum şi în 

alte ape. Insectele, favorizate 

de climă și de varietatea ierbu- 

rilor și a florilor, sunt în specii 

considerabile și în număr inf- | 

nit. Su 

Agricultura. Judeţul Buzăă, 

ca și ţara din care face parte, 

e unul din cele mai agricole. 

Din cele 494313 hect., suprafaţa 

teritorului săi, 204040 hect. sunt 

acoperite cu sămănături; 116906 

cu păd.; 35389 cu fineață; 75604 

cu izlaz; 4874 cu livezi; 10671 

„cu vii; 45819 este sterp, ocupat 

Saii de vatra satelor, sai de ape, 

sait de drumuri, saii de sărături, 

saii, în fine, de terenuri neprodu- 

cătoare, precum: prunduri, stînci, 

pămînturi albe, etc. Cele 204040 

hect. arabile, după diferite faze 

prin :care a trecut proprietatea, 

Și mai cu seamă în urma desvol- 

tărei din ce. în'ce mai mari 

ce s'a dat agriculturei, sunt dis- 
tribuite ast-fel (1897—98): 

Griul se cultivă pe o. supra- 

față de 55960 hect.; porumbul 

pe 71494; orzul pe 22198; seca- 

rape 13466; meiul şi alacul pe 

1470; ovăzul pe 3143 și rapiţa 

“pe 217; grădini și zarzavat sunt. 

pe 1700 hect.; plante de mică 

cultură pe.3020 hect. 

E de notat că rapița nu se 

cultivă în toţi anii și nu în ega- 

lă întindere. Cultura ei variază 

" între 100 și 2000 hect., iar cul- 

tura meiului descrește din ce 

în ce, ” 

Tot aci trebue adăugate și 

2700 hect., pe care se cultivă 
plante din mica cultură: cînepă, 

in, fasole, cartofi, etc. apoi pe- 

peni și dovleci. | 

Pentru a efectua aceste munci 

agricole, pe lingă brațe şi vite, 

jud. are: 5736 pluguri de lemn, 
6130 pluguri de fier; 120 ma-
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şini de treierat; 53 de secerat 

şi 218 de bătut porumbul, afa- 

ră de alte mașini accesorii pen- 

tru vînturare, ciuruire, etc. 

Producţia ' medie a acestei 

culturi, calculată în chile este: 

Gri 128000; poruinb 185000; 

0rz120000 ; secară 25000; meiii 

și alac 15000; ovăz 15000; și 

'rapiță 1500, ceea-ce dă un to- 

tal de 489500. chile. 

Preţul medii al producţiunei, 

avîndu-se în vedere localitatea 

este: griul = 90.00 lei chila; 

porumbul==5 5.00; orzul==70.00; 

secara = 54.00; meiul= 36.00; 

ovăzul = 38.00; rapița 100.00; 
iar valoarea întregei cantităţi a 

producţiunei este: 

Griul . 11520000 lei. 

Porumbul 1077500» 

Orzul 6000p00 » 

Secara . . 13 30000 » 

Meiul şi alacul, 540000 » 

Ovăzul 570000» 

Rapiţa . . « 150000 » 

Total | 30305000 » 

Grădinile de DC 
zarzavat . . 084000 >», 

Plante de mica 
cultură | 540000 » 

Total general 31829000 » 

Viile. — Podgoria Buzăului e 
- o mai departe continuare a Dea- 

lului-Mare din jud. Prahova, 

care începe în jud. Buzăi, la N. 

de Mizil (Valea-Scheilor) şi con- 

"tinuă d'alungul dealurilor pănă la 

vărsătura Nișcovului în Buzău, a- 

vind dealuri. mai reputate: To- 

hani, Sărata, Dealul-Merei, Va- 

lea-Teancului și mai. cu seamă 

" Săseni, cari produc vin negru 

de o calitate superioară. Dea. 

luri mai puțin însemnate sunt, 

pe Valea-Cilnăului: Ghizdita şi 

Blăjani; pe Valea-Slănicului: 

Cernăteşti, Aldeni şi Băești şi 

pe Valea-Buzăului: Cindeşti, Pirs- 

covul, Cislăul, Pătărlagele și 

Sibiciul-d.-s. In urma împroprie- 

tărirei din 1864, locuitorii “ai   
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transformat în vii mai toate ri- 

pele sterpe, dar priincioase a- 

cestei culturi, ceea ce a făcut 

ca viile să se întinză chiar pănă 
în poalele munţilor, de și pro- 

dusul lor e inferior. Speciile 

de struguri, cari se cultivă 

sunt: 
a) Struguri albi saii bălan, 

cu. varietățile: gordin, bășicată, 

timpurie, om-răii, cruciuliță, tig- 

voasă, coarnă-albă, țiţa-vacii, tă- 

miioasă, focşăneancă, pîrciii, pu- 

ricoasă, mischet (rar) și roșioară. 

6) Struguri negri, cu varietă- 

țile: negru-virtos, negru-inoale, 

vulpe, seină, băşicată-neagră, ți 

gâncă, scuturătoare, coarnă-nea- 

gră, focşăneancă-neagră și țița- 

vacii neagră, 

Viile în acest județ se culti- 

vă din timpuri depărtate şi re- 

putaţiunea lor e stabilită din 

vechime, ceea ce a făcut pe 

Domnul 'Țărei, Constantin Brin- 

coveanu, să-şi aibă via sa dom- 

nească în Dealul-Dumbrăvei, zis 

şi Corbeanca. Totuși vinul alb 

e inferior de cit cel din Dea- 

lul-Mare, pe cînd cel -negru 

rivalizează cu cele d'intiii din 

țară. Vii mai renumite sunt: 

Dumbrava, Virful-Uţii (Tohani), 
Eleșteul (Sărata); Olănita, Șăi- 

noaia și mai tot Dealul-Săsenilor, 

din com. Nişcovul. 

Viile ocupă o suprafaţă de 

10671 hect., din care 2500 sunt 

aproape părăsite. Filoxera s'a 

întins și în acest judeţ, atacînd 

pănă acum mai 2 din 3 părți 

ale podgoriei sale. Producția 

medie anuală e de 2400000 

decal., ceea ce reprezintă, în 

preț mijlocii, o valoare de lei 

5000000. 
Livesile de pruni ocupă o su- 

prafață de 4874 hect., cară pro- 

duc în anii fertili pănă la 1 mi- 

lion decal., iar în cei răi abia 

25000. Media se poate stabili 

-la 300000 decal., ceea-ce repre-   
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zintă o valoare de 2000000 lei 
anual. . 

Toată această producțiune a- 

gricolă se face pe un număr de 

492. moșii. mai însemnăte, din 

care statul mai are astă-zi 38, 

restul fiind vîndute în total saii 

în loturi, Eforia Spitalelor, din 
Bucureşti 7, Spitalul Girlaşi 2, 

şcoala Crăciunescu 2, şcoala Slo- 
bozia-Galbenul una, iar restul e 

parte al marilor proprietari, par- 

te al moşnenilor, Nu se cu- 

prind: aci și sforile de moșii 

posedate de micii proprietari. 

Din pămîntul dat locuitorilor 

în 1864, se mai posedă astă-zi 

în întreg 8844 locuri; 6346 aii 

trecut la moștenitori, 284 sunt 

părăsite, 455 ocupate de alţi lo- 

cuitori. ! 

Numărul locuitorilor însurați, 

cari trăesc din munca pămîn- 

tului. și cari n'a nici locuri de 

hrană, nici drept la succesiune 

este de 12984; la acestea s'ar 

mai putea adăuga şi o parte din 

succesorii împroprietăriților din 

1864, cărora s'a transmis po- 

sesiunea primă, divizată în 3, 

4»; 5 și chiar mai multe părţi, 

ceea ce le este cu totul insufi: 

cient pentru a putea trăi, 

Proprietățile mioșnenești divi- 
zate la 242 cete, ale căror nu- 

me se va vedea la descrierea 

comunelor, aii devenit asemeni 

foarte insuficiente, fie prin în- 

mulțirea descendenților, fie că 

mari părți din aceste proprie- 

tăți s'aii cotropit, saii aii fost 

vindute moșnenilor mai avuţi. 

Pădurile afate astă-zi în jud, 

Buzăii sunt resturi dintrun i- 

mens masiv, ce-i acoperea o 

dată mai toată întinderea, cres- 

- cute natural, fără însămînțare 

sai plantaţiune. 

Pădurile din acest județ se 

pot diviza în trei: crivine, pă- 

duri de cimp şi păduri de mun- 

te, Crivinele se află mai cu sea-
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mă- pe malurile rîului Buzăul, 

precum şi pe alte riuri, formate 

în mare parte din lemne albe: 

sălcii, anini, plopi, tei, cătină, etc. 

Pădurile de cîmp conţin arbori 

„foioși: tufă riioasă, tufan, gîr- 

niță, stejărică, gorun, Cer, car- 

- pen, jugastru, paltin, - ulm, fra-. 

sin, teiă, corn, sorb, alun, anin, 

salcie, plop, etc. Pădurile de 

munte mai ai, pe lingă arborii 

aflaţi în cele de cimp, esenţele 

- rășinoase: bradul, moliftul, pi- 

“nul, tisa, ienuperile, etc., pre- 

cum şi fag, mesteacăn, moj- 

drean, etc, 

Suprafața ocupată de păduri 

este de 117906 hect., formînd 

318. păduri independente. Din 

acest număr, 72 sunt ale sta: 

“ tului cu o întindere de 36000 
hect.; iar restul particulare sati 
moșnenești. 

„In vedere cu .această întin. 

dere, jud. Buzăii, care formează 

_a patra sub-inspecţie silvică, e 
„despărţit în 3 ocoale: 

Ocolul I, cu reședința în Bu- 

zăii, compus din pădurile: Mă- 

_ guleasa, Cătina, sforile Năeni, tu- 

„fele Brădeanu, jumătate din mun- 

tele Cireșul, Bădeni saii Pietroa- 

sa, Girbovii, Găvăneşti sai Cotul- 

. Cioarei, Ștuculeasa saii Maxenul, 

Furul-Mic și Mușa, Dimbroca, 

Capota, Boaca, Tufele-Cătunei, 

„ Pietroasa, Bădeni,  Șăineasca, 

Căpreşti, Istriţa, Vintilă-Vodă, 

Sărulești şi Cărătnăul, Sărata- 

Banul, Crivina, Odaia-Banul, Fra- 

sinul, Lipia și Verguleasa, 

„_ Ocolul II, cu reședința tot în 

„Buzău, se compune din: Mierea 

saii Adiîncata, Produleasa, sfo- 

| rile Năeni, Ciolanul, Bradul cu 

sforile, Sf. Gheorghe-Noii, Băr- 

„ buncești, Izvoranul, Miluiţi 1, 
Miluiţi II, Barbul, Sărata-Banul, 

. Lăstarul, Măgura, Unguriul, Ră- 
tești, Pîrscovul și Lunca-Fru- 

„moasă, Piclele, Arhimandrita, 

Schitul, Cîrnul și Runceni.   
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A Ocolul III, cu reședința în 

Pătărlage se compune din -pă- 

durile: Sf.-Gheorghe-Noii, Gă- 

vanele, Stinca-Leului, munţii Pi- 

ciorul-Caprii, Ulmetul, Pinul, Glo- 

dul, Negoșina, Cozieni și Bălă- 

nești, Țigănești-Ursoaia, Benga, 

Mărunţișul, Buda, Cislăul-cu tru- 

purile: Bărăști,  Predeşti, Cis- 

lăul și Scărișoara, Valea-Largă, 

Trestioara, Mlăjetul și Alunișul. 

Dacă căile de comunicație ar 

permite o exploatare mat facilă 

a pădurilor și dacă proprietarii 

le ar îngriji mai bine, valoarea 

ce ar reprezenta exploatarea 

lor ar fi de 73025000 lei, cal- 

„ culindu-se în-termen de mijloc 
630 lei pe hect. 

Fâneţele ocupă 35389 hect., 

cea mai mare parte în plaiul 

Pirscov. Dintre finețele mai re- 

numite prin calitatea erbei, vom 

cita: Rozila, Musa, Terca, Gră- 

măticul, etc. Cele de cîmp sunt 

inferioare, conţiind ofigă și şo- 

vir în mare cantitate. Preţul 

mediii al unui hect. de fineață 

este de 50 lei, ceea ce dă în 

total 1769450 lei. 

Islasele ocupă actualmente 

„numai 75604 hect., căci supra- 

fața lor descrește din an în an, 

“întinzindu-se agricultura și îm- 

puţinindu-se vitele. O cauză a 

împuţinărei izlazelor este ferti- 

litatea solului, care â dat un 

mare zbor agriculturei, ceea ce 

a scumpit foarte mult pămîntul. 

Așa, pe cînd în cea mai mare 

parte a ţărei, preţul unui hect. 

vindut nu trece peste 400 lei, 

în Buzău, e mai mult timp de 

cînd preţul hectarului variază 

între 700—800 lei, ceea ce nu 

se vede de cit în jud. Roman. 

Izlazele cele mai întinse ati 
rămas acum numai prin munți 

- şi servă atit pentru pășunatul 

"oilor cit şi al vitelor. mari. Cele 

mai importante sunt: Siriul, 

-unde pot paște anual 6000 oi; 
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Bocirn” 2600; Curul-Muntelui, 

2600; Tătăruțul, 1200 ; “Ţega, | 

2600 oi și 120 vaci ; Cursele, 
400 oi şi 120 vaci; Zănoaga, 
2800 oi; Corînul, 1800 oi; Mi- 
clănșul, 1800 of; Cernatul,.3600 

- 0i; Podul-Calului, 4600 oi și şo 

vaci; Viforita, 2200 oi; Picio- 

rul-Caprei, 600 oi, 300 vite cor- 

nute și 40 cai; Războiul, 160 

vite cornute; Ivăneţul, 80 vite 

cornute ; Tehărăul, 2000 oi; Po- 

iana-din-Cale, 28300 oi; Spedi- 

șul-Buzăului, 800 oi; Spedişul- 

" Nehoiului, 700 oi; Arsele, 80 

vite cornute ; Giurgiul, 2600 oi; 

Mușele-cu-Neharna, 3800 oi; Fu- 

rul-Mare, 2600 “oi; Furul-Mic, 

1800 oi; Cășoaca, 1000 oi şi 200 

„vite cornute; Bonţul, 300 oi şi 

70 vite cornute.- În partea de 

cîmp, izlaze mai însemnate sunt 

în comunele: Padina, Luciul, 
Scurtești și Mihăilești. 

Cele mai multe oi (20000— 

25000), ce pasc munţii Buzău 

lui, vin din Ialomiţa și din Tran- 

Silvania; restul este din locali- 

„tate. 

Iarba Penteleului, care întru- 

nea calități incomparabile și a- 

vea reputațiune de cea d'întiii 

pășune a țărei, începe a pierde 

din calităţile ei în raport direct 

cu împuţinarea bradului, întin- 

derea ienuperului și a fagului şi 

mai cu seamă a plantei. stri- 

goaia, care se înmulțește din ce 

în ce mai mult, Na 

- Numărul vitelor aflate în judeţ, 

după ultimele date (1898), este ur- 

mătorul: boi 42622, vacă 17073, | 

tauri 1100, viței 7941, bivoli 116, 

bivolițe 248, malaci 88, armăsari 

802, cai 10714, epe 9506, miînji 
1538, asini 106, catiri ş, ber-! 
beci 16072, oi 165729, miei 
89449, țapi 928, capre 10948, 

„vieri 2045, scroafe 8979, mas- 

curi 12112 şi purcei 10937. 

Rasele aflate în judeţ, sunt: 

Caii orientali, mici, vioi, fără
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forță mare, și cari pot suferi un 

traii cit de cumpătat. Cei de 

cîmp sunt ceva mai mari. Re- 
numita rasă, caii de Bisoca, cari . 

în vechime erai căutaţi pănă în 

țările cele mai depărtate, aproa- 

pe aii dispărut; totuşi caii de 

»Bisoca se disting și azi prin iu- 

țeala şi tăria copitelor și sunt 

căutaţi pentru poștalioane, 
Vitele cornute sunt proprii.: 

ale ţărei, despărțite în rasă de 

munte și rasă de cimp. Pentru 
munca cîmpului, marii proprie. . 

tari se servă “mai mult cu boi 

din Moldova. Boi ungurești a- 

proape nu se văd. Incercări de 

a încrucișa vitele locale cu cele |: 

de Elveţia s'aă făcut multe, dar 

m'aii. reuşit. Singur d. Casotti, 

după un îndelungat timp şi cu 
mari cheltueli, făcînd încruci: |. 

şeri cu mai toate rasele renu- 

mite din străinătate, a reușit să 

aibă acum o rasă, care se dis- 

tinge prin frumuseţe, vigoare şi | 

vioiciune. . 

Rasa ovină e reprezentată mai - 

în tot judeţul prin oaea ţigae, 

apoi birsană şi stogoasă. Țigaea | - 

neagră abia acum a început a 

se introduce. In oile mănăstiri- 
lor se găsesc şi cu alte colori,.|. 

mai cu seamă roșii, a căror lînă: 

servă pentru mohair. Caprele. 

"sunt de o bună rasă, curat ro- 

miînească. pa 

Porcii sunt cei comuni între- 

gei țări; rar se găsesc încruci-: 

şeri cu porci sîrbeşti, ungurești, 

etc., prin comunele Blăjani, Zi- 

lișteanca, Fundeni, etc. Tot d. 

Casotti a reușit a avea o nouă 

rasă din diferite încrucișeri, care 
să întrunească: mărime, carne 

gustoasă și grăsime suficientă. 

Este de notat că cimpul în. 

genere e mai avut în vite. de! 

„cît muntele. | D= 
Mierea . şi ceara aproape ai. 

pierit din cultură și micul număr : 

de 6665 stupi ne arată puţina- 
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atenţiune ce dai agricultorii lo- 

'calnici apiculturei. Un stup pro- 
duce, în termen de mijloc, 10 

eă;- deci produsul total al lor 

„e de lei 66650. 

”- Cultura viermilor de mătasă 
_ pe la anul 1860 era în foare, 

- puind jud. Buzăă aproape în ca- 

pul acestei producțiuni. Canti- 

- tatea însemnată de gogoși ce 
„producea și mulțimea duzilor ce 

„se plantaseră mai în toate păr- 

"ţile, atrăgeai 
ii 4 

între 

lei anual, Astăzi abia mai pro- 

sume însemnate, 

- duce 350 —400 kg. gogoși, ceea 

“ce nu poate satisface nici tre- 

buințele ţăranilor din localitate, 

_ Industria. De şi activitatea 

locuitorilor e absorbită de agri- 

“cultură, totuşi lipsa de pămînt 

cultivabil în unele părți de mun- 

„te, înlesnirea și eftinătatea cu 

„care se procură materiile prime, 

beneficiul ce ele asigură, apoi 

necesitățile domestice, etc., aii 

făcut ca şi industria să nu fie 

uitată, ba din contra să atragă 

din ce în ce mai mult atenți 

unea locuitorilor. | 

“ Loamînăriile şi săpunăriile, o 

"dată în floare, sunt astă-zi des- 

ființate. Micile trebuinţe se sa- 

tisfac prin import. Luminările 

de ceară: se fabrică însă în lo-" 

calitate. | 

Zalhanale eraă două: cea la 

la Săpoca și cea din comuna 

" Simileasca, unde să tăia anual: 

2200 vite cornute și 5000 oi și 

capre. Cea de la Săpoca a înce- 

tat de pe la 1870, iar, cea de 

la Simileasca în 1885. | 

Tăbăcăriile nai fost nici o 

__dată în floare; singura. care a 
funcționat și funcționează regu-. 

lat e cea de la Moara-Gher- 

“mănoaia, din orașul Buzăii, la 

care se mai poate adăuga cea din 

strada Dorobanţilor, înființată 

abia de cîţi-va ani. Pieile ce se: 

tăbăcesc servă pentru cizmărie 

300000 —400000' 
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groasă și opinci. “Tot aci 'rapor- 

tăm și cojocăriile, din care cele 

mai multe sunt în orașul Mizil, 

apoi în Buzăii şi în cîte-va co- 

mune de munte, maicu seamă 

în plaiul Slănic. | 
Pentru fabricarea postavu - 

lui s'a înființat de ciţi- va ani 

(1883), stabilimentul de la Moa- 

ra - Episcopiei Buzăii, a d-lui I. 
- Garofide, unde se lucrează a- 

nual 200000 kil. lină, din care 

se fabrică s:ofe de postav și di- 

“mii pentru valoarea de 60000 

lei anual. La acestea se poate 

adăuga ţesăturile de lină pentru 

trebuinţele domestice, precum.-: . 

- dim, sarici, plocate, zeghii şi 

mai cu seamă scoarţe lucrate cu 

multă abilitate, gust și solidi- 

tate, de țărancele muntene și 

mai cu seamă de cele din com. 

Mizil și Lipia. Pentru acest scop 

judeţul are 26 pive și 2 dirste. 

Călugăriţele de la Răteşti și 
Barbul, pe lingă diferite ţesă- 

turi de mătase și borangic, bete 

alese, ctc., lucrează mohair. de 

” diferite colori, atît pentru îm- 
„brăcămintea. lor, cit şi pentru 

comerț. . 

Pentru transformarea laptelui 

în brînză și caşcaval, judeţul 

are 11 cășării și 113 stine. Că- 

șării la muinte sunt: Viforita, 

“Tega, Siriul, Podul. Calului și 

-Mușa; la cimp: Luciul, Măr- 

gieni, Largul, Mizil, Breaza și 
Baba-Ana, producind anual caș-. 

caval 120000 kgr., 130000 kgr. 

brinză : de burduf, de coșuleţe și 

urdă, și 200000 kgr. brînză al- 

bă, saii de putină, apoi: unt de 

oaie 20000 kgr. și 140000 kgr. 

lapte de putină, care se pune 

în comerț, parte pentru consu- 

maţiunea locală, iar parte se ex- 

portă ; aşa brinza albă trece în 

" Austria și mai cu seamă în Vie- 
na,. servind ca aliment lucrăto- 

rilor din fabrici, iar cașcavalul 

de cîmp 'se vinde în Bulgaria și
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Turcia. Cea mai renumită pro- 

ducțiune a județului, în această 

ramută, e cașcavalul de Penteleii, 

a cărui reputațiune e bine sta- 
bilită atit în ţară, cît și în străi- 

nătate. EI se fabrică, în termen 

de mijloc, cam 8000 kgr. anual, 

cea ce nu poate satisface toate 

cererile, din care cauză e înlo- 

cuit cu cel fabricat în: munţii 

Mușa, Siriul şi Podul- Calului, 

care are un gust aproape egal. 

In timpul din urmă, cașcavalul 
de Penteleii (fabricat în cășăria 

Viforita și la Tega) a început 

"să piardă din calitatea sa, atit 

- din cauza lăcomiei fabricanţilor, 

cît și din lipsa de baci experți. 

Cel mai renumit baciu al Bu- 

zăului a fost Petre Baciu, mort 

în 1865, în virstă de 103 ani. 

El a fost adus de lipiscopul 

Chesarie, pentru oile Episcopiei, 

care păscînd Penteleul, a făcut 

"renumele acestei producțiuni. 

Fiii săi aii continuat arta părin- 

telui lor și cind Penteleul era 

al lui Persescu, cașcavalul de 

aci încă nu-și desmințea repu- 

tațiunea. Cu' moartea lor a în- 
ceput să devie de o calitate in- 
ferioară. | | 

Suma, ce se poate încasa pen- 

tru această: producţiune, se ri- 

dică la 740000 lei anual. 

Laptele de vaci și bivoliţe, 

pe lîngă consumaţiunea casnică, 

„trece o parte în comerţ, fie ca 
" lapte, fie ca unt sai smîntină. 

Untul de vacă, de și se pro- 
duce în cantitate de cam 800000 

kgr., nu se pune în comerț anual 

de cît în cantitate de 240000, 

reprezintind o valoare de 720000 

lei, cea ce dă, pentru întreaga 

fabricare a laptelui desfăcut în 

comerț, 1460000 lei anual. 

“ Industria - bazată pe produc: 

țiunile vegetale e reprezintată 

prin 102 mori de aburi saii cai, 

din care mai însemnate sunt: 

cea din Mizil, lucrind pe zi 18   
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chile de fâină; cea din Pogoane 

15 chile; cea dela Episcopie 
10 chile; și cea din calea Dobro- 

şei, (ambele în orașul Buzăii), 

7 chile ; saii un total de şochile 

pe zi, cea ce dă anual 15000 

chile. Această făină se desface 

parte în Buzăă, parte în Rim- 

nicul, Putna și alte judeţe. Sunt 
127 mori de apă și 34 făcae, mai 

toate pentru măcinat porumbul. 

Din făina măcinată se fabrică 

piine în 43 brutării, aflate atit 

în orașul Buzăi și Mizil, cit și 

prin comunele rurale. Bragage- 

rii sunt 9. 

Pentru fabricarea rachiului de 

bucate era o povarnă în com. 

Simileasca, care de _ciți-va ani 
nu mai funcționează; iar pentru 

fabricarea ţuicei de' prune sunt 

264 poverne, cu un număr de 

328 cazane, situate în mai toate 

comunele de munte. 

O parte din vinul produs trece 

asemeni în industrie, servind la 

fabricarea spirtului de vin şi 

mai cu seamă a melisei. Melisa 

de la schiturile Găvanul și Cio- 

lanul are o reputaţie bine sta: 

bilită. In com. Ulmeni. s'a în- 
"fiinţat în 1880 o fabrică de co- 

- niac a casei Amanieux și |. Na- 

ville ; tot aci se conservă o mare 

cantitate de vin pentru export. 

O altă fabrică de coniac sa în- 

ființat la Zorești (com. Valea- 

Teancului), de C. Cirlova. 

Țesătura cînepei și a nului, 

de și cu instrumente primitive, 

se face cu multă soliditate; iar 

pentru împletitul fringhiilor e 

o fabrică în orașul Buzăiă, Se fac 

încercări și pe la şcoalele rurale, 
între care se pot cita lucrările 

făcute la şcoala din Glodeanul- 

Siliștea. 

Uleiul de -in şi nucă nu poate 

îndestula nici trebuințele locale. 

Poamele cele multe, pe cari 

le produce județul, se consumă 

parte în localitate şi parte servă 
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la fabricarea ţuicei şi a oţe- 

tului, 

Zmeura atrage ciţi-va colec- 

tori în locurile” de munte pen- 

tru a face dulceaţă. Cele mai 
reputate grădini de 'poame în 
oraș sunt: a d-lui Marghiloman, 

a casei N. Stănescu și a Epis- 

copiei; iar în județ: a d-lui Pr. 

Casotti, a d-lui Marghiloman 

(Fundeni), a d-lui Perieţeanu- 

Buzăă (Beceni), a d-lui N. Rag- 

dat (Tohani), a d-lui Mareş (Fe- 

felei), a d-lui C. Cirlova (Gura- 

Nişcovului), etc. 

, 

“Pădurile oferă lemne, nu nu- . 
mai de foc, dar și de lucru: 

Pentru fabricarea scîndurilor, 

judeţul posedă 102 herăstraie, 

aflate cea mai mare parte în 

comunele Nehoiașul, Gura -Te- 

“ ghii, Lopătari, Bisca-Chiojdului, 

“ete. Scîndurile din Siriul . sunt 

superioare. Tiganii rudari fa- 

brică' în mai multe păduri: 

copăi, lopeţi, linguri, etc., apoi 

- cărbuni saii mangai. In comuna 

Tisăul și în comuna Mărunţi- 

șul, rotăria se. practică pe o 

scară întinsă. In comuna Vipe- 
rești se fabrică hambare. Fa- 

” bricarea doniţelor, a putini- 

lor și a altor obiecte de lemn, 

precum: mese, scaune, etc., se 

face în mai multe comune de 

munte, dar mai cu seamă în 

Nehoiașul, Gura- Teghii, L.opă- 

tari și Păltineni, unde tot-d'o- 

dată se face șindrila sai șiţa 

„pentru acoperișul caselor, In co- 
muna Bozierul se fabrică buto- 

" iaşe de ţuică cu multă artă şi 

gust, mai cu seamă cele din 

- vergele. Pădurile daii ghinda şi 

girul pentru îngrășatul porcilor 

şi rănza pentru tăbăcitul pieilor. 

"In ce priveşte industria pro- 

avem: 
Extragerea petroleului, care 

se face în com. Monteorul (Fun- 

dul-Sărăţii), unde, din 1860, cind 

"venită din substanțe minerale:
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a început această industrie, s'a 

săpat peste 1000 puțuri, din 

care funcţionează 274, unele pri- 

mitive, iar altele sistematice, cu 

„o adincime pănă la 200 metri ; 

iar unul (sistem american) pănă 
la 400. Aceste puțuri produc 

zilnic 2000 decalitri păcură cu 

'0 tărie de 320, saii un total de 

800000 decalitri păcură anual. 

Din resturile de păcură, tot aci 

se fabrică diferite uleiuri pen- 

tru ungerea vagoanelor, trăsu- 

rilor, etc. Păcura se mai ex- 

ploatează în com. Mărunţișul, 

comunele Ţiga şi Cuculești, unde 

funcționează 40 guri de puțuri 

cu o adincime de 120 m., dînd 

pe zi 650 decalitri, cu o tărie 

de 200%. Această păcură e trans- 

formată în gaz în fabricele din 

comuna Simileasca, a asociaţi- 

lor Christodorescu, producind 

32000 decalitri anual, a d-lui 

P. Cătănescu, producînd 10000 

decalitri. Tot de la Tega, d. N. 

Sărăţeanu aduce păcură pentru 

fabrica sa din com. Merei, unde 

se fabrică pănă la 5000 deca- 

litri anual. 
Păcura însă cea bună 

e cea din com. Piclele (Mier- 

lari), care are o tărie de 400, 

dind la 100 păcură, 70 pr: 

troleii. Această păcură se rafi- 

nează în fabrica din com. Mă- 

răcineni, producind anual 8000 

decalitri petroleii. 
Incercări de extragerea pă- 

curei s'ai făcut şi în alte loca- 

lităţă, dar .fără o deplină reușită. 

In total dar, judeţul produce 

450000 decalitri petroleii, ceea 

ce .reprezintă un milion lei;.. la 

care se mai pot adăuga încă 

200000 lei, valoarea picurei 

brute şi a altor derivate ale ei. 

Sarea, de şi este multă, în ju- 

deţ, dar. nu se exploatează. In 

comunele de.munte, apele fiind 

sărate, și adunatul sărei ei facil, 

mai toți locuitorii nu. o cumpără, 

maj 
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servindu-se cu ceea ce natura 

le-a pus la îndemină. 

Pentru extragerea pietrei de. 

construcțiuni, judeţul are mai 

multe cariere, din care mai în- i 

semnate sunt : a) Ciuta (Po- ! 

dul-Tisei), care dă piatră pen- 
tru temelii, ornamente, trepte, 

canale, cruci, etc.; se distinge ; 

foarte mult. prin uniformitatea 

masei și înlesnirea cu care se 

permite a se săpa într'însa chiar 

„poate sculpta, din care cauză . 

obiecte de artă, b) Pietroasa 

(muntele Istriţa), ceva mai dură, 
dar avind vinturi şi alte sub- 

stanțe străine în masa sa. c) 

Brinzeasca și d) Muscelul-Dării, : 

care dă piatra cea mai dură , 

și care se poate întrebuința |! 

cu succes în borduri de trotu. : 

are, etc. Piatră de construcțiuni 

se 'mai află în comunele Mon 

teorul, Breaza, Tisăul, Pănătăul, 

dar inferioară celei din cariere: 

le de mai sus. 

Piatra de var se află mai 

în toate apele de” munte; cel 

mai bun var se fabrică la Ver- 

neşti, Pirscovul, Calvini și mai 

cu seamă în com. Rusavăţul, 

care produce varul gogon pen- 

tru spoit. 

Olăria ordinară se - practică 

în cite-va comune și mai cu 

seamă în: Mizil, Nişcovul, Cal- 

vini, Pirscovul şi: Policiori. 

Comerțul şi tirgurile.—Co- 
merțul unui judeţ, ca și al țărei 
din care face parte, stă în ra- 

port direct cu producțiunea, sa 

agricolă și industrială. Buzăul a- 

vind o producțiune destul de în- 

semnată, prin urmare, relativ şi 

comerțul săi e bine dezvoltat. 
Cel d'intiii loc, fără îndoială, îl 
ocupă cerealele, care mai mult 

de jumătate se vind pentru ex- 

“ port'în. diferite părți ale Euro- 

pei. — Pieţele cele mai impor- 
tante de desfacere sunt gările: 

Cilibia, Mizil și Buzăii. Muntele   
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are un comerț dezvoltat cu ţuica, 

lemnăria și brinzeturile. Caşca- 

valul de Penteleii e căutat pănă 
în părţile cele mai depărtate ale 

țărei.—Poamele aduc asemeni 

oare-cari foloaselocuitorilor mun- 

teni, cari le desfac la cimp în 

schimbul cerealelor. Mierea și 

ceara fiind puţină și conier- 

țul cu dinsele e neînsemnător. 

Lina și picile se exportează în 

mare parte în Austria. Petro- 

-leul trece în Austria, Bulgaria și 

Turcia, în cantitate cam de 

300000 decalitri anual. Vinul, 

de și se produce relativ mult, 

se exportă puţin. Mare parte se 

consumă în fabricele de coniac 

de la Ulmeni și Zorești; o mică 

parte, mai cu seamă vinulnegru,a- ' 

junge pănă în București şi chiar 
afară din ţară. Nu mai puţin 

însemnat este comerțul cu vi- 

tele, din care unele se îngrașă 

pentru tăiat, iar altele se des- 

fac pe la diferite tiruuri pentru 

trebuinţele agricole. 

Importul județului se face în 

cea mai mare parte din Aus- 

-tria, mai cu seamă pentru ma- 

gazinele de brașovenie, lipscă- 

nie şi hăinărie, apoi mașini a- 
gricole, obiecte. de fontă, încăl- 

țăminte, etc. DBăcanii aduc o 

mare. parte de mărfuri din Cons- 

tantinopole. Importul din Franța, 

Germania, Anglia, e : neînsem- 

nător, : 

Pentru înlesnirea comerciului, 

„ judeţul are mai” multe tîrguri 

din care cel mai important este 

Drăgaica. Scopul principal pen- 

tru care s'a înființat acest tîrg, 

a fost desfacerea linei, de aceea 

el se ține în zilele de 18—24 

Iunie, după tunderea oilor. Azi, 

lina se vinde mai la fie-care 

stină; nu se mai lasă .în de- 

pozite și nu se mai aduce la 

tirguri.. Comerţul cel. mai. în- 

semnat ce se face acum, la 

acest tîrg, e cu. vite cornute
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şi mai cu seamă cu cai, atit 

„de lux, cît și de herghelii, a. 

poi cu trăsuri, lemnărie, țesă- 

turi, cizmărie, obiecte de rudă- 

rie, etc., precum și mărfuri de 

brașovenie, lipscănie, marchită- 

nie, hăinărie, mode, băcănie, etc. 

pentru care vin magazine, atit 

locale, cît și din alte județe. 

De la înființarea căilor ferate, 

tirgul decade din an în an. La 

29 Iunie acest tirg se mută de 

la Buzăiă, la Mizil, tot sub nu- 

mele de Drăgaica și tot cu a: 

celeași mărfuri ; e aci însă mult 

mai mic. — Două tîrguri de 

toamnă numite Valea-Teancu- 

lui, încep la 15 Septembrie și 

se termină la 15 Noembrie, în 

zilele de Simbătă și Duminică ; 

unul din aceste tirguri se face 

tot pe locul și în baracele tîr- 

gului Drăgaica, avind numele 
Carol I, iar altul în com. Ver- 

nești în apropiere de com. Va- 

lea-Teancului. Aci se desface 

multă butnărie, lemnărie, poa- 

me, zarzavaturi și alte obiecte 

necesare culesului viilor. In fine 

mai €e tîrgul de la Săpoca, care 

începe la 9 Martie şi ţine pănă 
la 30 Aprilie în toate Miercu- 

rile și Joile. La aceste tîrguri 

se mai pot adăuga cele 127 

ce se țin în diferite comune, 

mai cu seamă de munte, la 

deosebite sărbători, cu o du- 

rată de o zi, cel mult trei și 

unde se consumă mai mult de 

cit: se vinde. Numărul cîrciu- 

milor în tot judeţul e de 1088. 

Că? de comunicaţie. 1. Căile 
fierate sunt două: 

a) București-Brăila, care intră 
în județ pe lingă comuna Mizil, 
trece prin orașul Buzăii şi ese 
din județ pe la com. Cotul-Ciorii, 

avind o lungime de 65 kil. Pe 

această linie sunt staţiunile : Mi- 

zil, Ulmeni, Monteorul, Buzău 

și Cilibia. 

d) Buzăi-Aărășești, care în-   
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cepe din gara Buzăă, atinge par- 

tea de E. a orașului, trece rîul 

" Buzăul printre cătunele Blăjani 

și Focșănei, ese din judeţ în co- 
muna Zilişteanca și se îndrep- 

tează spre Rîmnic. Are lungi- 

mea. de 22 kil. și în județ halta 
Bobocul. - i 

€) La „acestea se poate adă- 

uga linia fierată, în stare de pro- 

iect, Buzăii - Pătărlage. 

2. Căi naţionale : șoseaua na- 
țională, venind din Ploeşti, trece 

prin Mizil şi Buzăă, apoi, prin 

com. “Mărăcineni, se îndreptează 

spre Rîmnic și Focșani. Pe a. 
ceastă şosea sunt două poduri 

de fier, unul peste riul Buzăul, 

cu o lungime: de 536:m. și al- 

tul peste rîul Cîlnăul, cu o lun- 
gime de 76'm. 

Căile județene sunt: 

a) 1. Buzăii-frontieră, prin co- 

munele: Verneşti, Cîndești, Mă- 

gara, Viperești, Cislăul, Mărun- 

țișul, Pătirlage, Păltineni, Ne- 

hoiașul şi de aci la frontieră, 

avind o lingime de 93 kil. 460 
metri. 

2. Buzăii-Brăila, prin comu- 

nele: “'Tăbărăşti - Cilibia - Cotul: 

„Ciorii,. cu' o lungime de 30 kil. 
400 metri. 

4) Calea mixtă Buzăui-Urzi- 

ceni, prin comunele: Costești, 

Cioranca, Mihăilești și Glodul- 

Sărat, de unde trece în judeţul 

Ialomiţa, avînd o lungime de 

40 !/: il. 

cd) Căile vecinale sunt: 

I. Săpoca-Lopătari, prin co- 

munele: Cernătești, Cărpiniște, 

Beceni, Gura-Dimienei, Vintilă- 

Vodă, Mănești şi Lopătari, cu o 

lungime de 41 kil. goş m. 

2. Buzău-Rușiavăţul, începînd 

din șoseaua națională, în com. 

Mărăcineni (3 kil. departe de 

Buzăii), trece prin Mărăcineni, 

Pleșcoi, Gura-Aninoasei, Robeș- 

ti, Pirscovul și Rușiavăţul, cu o 

lungime de 57 kil. 55o m. 
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3. Buzăii-Vadul-Soreştilor, în- 

cepînd din șoseaua naţională (la 

3 kil.) în căt. Haimanalele, trece 

“prin Zilişteanca, Fundeni și Va- 

dul-Sorești, avînd o lungime de. 
9 kil. 670 m. 

4. Vernești-Tisăul, trecînd prin 

comunele: Nișcovul, Grăjdana 
şi Tisăul, cu o lungime de 30 
kil. 940 m. 

5. Nișcovul-Tohani (Drumul- 

Viilor), trece prin comunele : Va- 

lea-Teancului, Gura-Sărăţii, Șa- 
ringa, Pietroasa-d.-s. și Tohani, 
cu o lungime de zi lil. 

6. Vernești-Valea-Teancului, 

cu o lungime de 1 kil. 925 m. 
7. Mizil-Cislăul, trece prin co- 

munele: “Tohani și Jugureni, cu 

o lungime de 32 kil. 858 m. 

8. Mizil-Cilibia, trece prin co- 

munele: Amarul, Glodeanul-Cir- 

lig, Glodeanul-Siliştea, Cotorca, 

Meteleul, Pogoanele, Caragelele 

şi Cilibia, cu o lungime de 73 
kil. 788 m, 

9. Berca-Policiori, cu o lun- 

“gime de..8 kil. 100 m. 

10. Pirscovul-Goideșşti, trece 

prin comunele: Trestia, Bălă- 

nești, Boziorul, Brăeşti și Goi- 
dești, cu o lungime de 29 ki- 

lometri, , 

11, Nehoiașul-Gura-Teghii, cu 
o lungime de 10 kil. 

12. Țintești-Albești (din şo- 

seaua mixtă), cu o lungime de 
I9 kil. 578 m. 

13. Maxenul-Albești, prin Sme- 

eni (din șoseaua mixtă), cu o 

"lungime de 22 kil. 580 m. 

d) Căi comunale sunt: 

Lipia, Merei, Monteorul, Gu- 

ra-Sărății, Stâlpul, Șaringa, Pie- 

troasa-d.-j., Breaza și Vintilean- 

ca, care toate cad perpendicu- 

lar în şoseaua națională, apoi: 

Cochirleanca- Scurtești,. Scurte- 

ști-Săgeata-Găvăneşti, Gherăse- 

ni-Costești, Blăjani-Mărăcineni, 

Zărnești-de - Cilnău, Pogoanele- 

Căldărești-Padina și Cislăul-Cal-
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vini,: avînd 'un 'total de: T55 kil. 
27 m. lungime. 

La acestea se mai pot .adă- 

uga: şoseaua comunală Mizil- 

Baba-Ana-Boldești, şi șoseaua 

Pietroasa -d. -s.-Breaza -Vispești- 
„ Năeni-Finţești-Jugureni. 

„ Totalul căilor făcute de județ 
și comune este: 

Căi județene, 164 kil. 360 m.; 

vecinale, 368 kil. 894 -m.; co. 

munale, 155 kil. 27 m. Total 
638 kil. 281 m. 

Din acest număr 219 lil. 569 

m. Sunt împietrite, 54 kil. 202 

m. în executare și 384 kil.:510 

m, ncimpietrite (1891). 

Pe lingă aceste căi, jud. are 

mai multe drumuri naturale, din 

care mai insemnate sunt: dru- 

mul Bogdanului, drumul Fieru- 

lui, drumul Sării, drumul Ama- 

rului, drumul Buzăului (al Dea- 

lului), drumul Oilor (Grindul. mo- 

vila Manciului-Buzăă), Lopătari, 

drumul _Penteleului, etc. a căror 

descricre se va vedea la litc- 

ra respectivă, ” 

Împărțirea administrativă. — 

Jud. Buzăă e împărțit în 3 plăși 

și 3 plaiuri: - 

I. Plasa Sărată, formată din 

oraşul Buzăii și 16. com. ru- 

rale, cu 73 cătune și 30 subdi- 

visiuni. 

„2. Plasa Cimpului, formată 

din 22 comune rurale, cu 72 

cătune și 14 subdiviziuni. 

3. Plasa Tohani, formată din 

orașul Mizil şi 17 comune ru- 

rale, cu 57 cătune și 12 subdi- 

viziuni, | 

4. Plaiul Buzău, format din 

17 com. rur., cu 160 'cătune şi 
46 subdiviziuni, 

5. Plaiul Pirscovul, format 

_din 16 comune, cu 110 cătune 
şi 48 subdiviziuni; şi 

6. Plaiul Slănic, format din 

-19 com,, cu 91 căt, şi 39 sub- 
- diviziuni, 

De” ciţi-va ani (1891) pl. Să- 

SEȚtv, Marele Vicţioaur ticogrujic, Vol, 27 

pe 
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rata s'a unit cu pl. Tohani și pla. | 

iul Slănic cu plaiul Pirscov, atit 

în ceea-ce privește puterea ad: 
ministrativă, cit și judiciară. 

Marca jud.; este o biserică și 

un șoim; biserica, în semn că 

aci este scaun episcopal, şoimul, 
poate pentru că jud. Buzăt era 
unul din cele ce procuraii mai 

“mulți şoimi Domniei (vezi Mon- 
teorul) pentru a fi trimiși la 
Constantinopole. Astă-zi pasă- 
rea care se pune pe sigiliile 
sai pe tabelele oficiale, depin- 
de de capriciul sculptorului, pic- 
torului sai al celui ce comandă 

sigiliul sati tabela. Sigiliile din 
1531 aii o pasăre în zbor, pro- 
babil un porumbel. 

Populaţia. Judeţul era popu- 
lat în 1888 de 196654 locui- 
tori, formînd 43250 familii, care 
după starea civilă, se împărțeati 

ast-fel: bărbaţi căsătoriți 39910, 

necăsătoriți 4982, văduvi 3092, 
divorțaţi 227, băcți 51422; fe- 

mei  măritate 39910, văduve 

6047, fete 50964, saii un total 

de 99633 bărbaţi și 06921 fe- 
mei. Toată această populaţie 
trăia în 40588 case și da un 

număr de 36291 contribuabili, 

In vedere cu 

toriului jud., erai deci cite 
2.52 hect. pentru fie-care lo- 

cuitor, : - 

După naţionalităţi, populația 
se împărțea ast-fel: 102419 Ro- 

mini, 145 Bulgari, 2192 Izra- 
eliți, 324 Greci, 1223 Austro-Un- 
gari, 70 Italinni, 39 Poloni, 56 

Germani, 16 Francezi, 15 Ruși, 
16 Armeni, 17 Turci și 22 Sirbi, 

Populaţia acestui jud. a mers 
tot-d'a-una crescînd. Așa, după 

recensămîntul din 1544, judeţul 

avea 133942 loc.; după recen-. 

sămîntul din 1860: 144326 loc;; 

după recensămîntul din 1880: 

182130; după cel din 1885: 

183225; iar după cel din 1890: 

196654. Datele exacte, culese 

întinderea teri- 
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din registrele stării civile, pe 
perioada de 5 ani 1879—1883, 

care nu a fost tocmai favo- 

_ rabilă populaţiunei, poate din 

mulţimea boalelor ce  bîntuiaii 
atunci,. precum: 

ola, tifosul, 

anghina, vari- 

etc., ne dă urmă- 

torul rezultat: 

“În jud, Buzăi media anuală 

a nașterilor 'era atunci de 7104, 

„a deceselor de 4679 și a căsă- 

toriilor de 1548. Populaţia creș- 

tea dar cu un număr de. 2428 

suflete anual. După sex, numă-. 

-rul născuților se repartiza ast: 

fel: 3678 bărbaţi și 3467 femei; 
iar al decedaţilor: 2467 bărbaţi 

şi 2209 femei. Astăzi creşte- 

rea populației se poate evalua 

la 3200 suflete anual. 

După religiuni erai în 1888: 

193041 ortodoxi, 2102 mozaici, 

1148 catolici, 256 protestanți, 

4 gregorieni şi 13 mahometani,. 

După cultură: cu știință de 
carte 19456 loc,; iar fără știință, 
177196 loc. 

După drepturile politice se 
împărţeaii în același an ast-fel: 

Pentru Cameră: 547 alegători 

în colegiul I, 1014 în colegiul 
al II-lea, 865 în colegiul al III-lea 

direct şi 990 prin delegaţie; iar 

pentru Senat: 296 în colegiul 

I şi 353 în colegiul al II-lea. Toţi 

acești alegători dai 4 senatori și 

7 deputaţi. Numărul alegătorilor 

însă variează din an în an. 

După numărul alegătorilor, Bu- 

zeul ocupă al IV-lea loc în 
țară. | 

In 1898 populaţia s'a ridicat 

la 224000 locuitori. 

"Țigani sunt ca la. 7000 suflete, 

împrăștiați prin diferite comune, 

mai cu seamă în : Buzăii, Simi- 

leasca, Ciîndești, Cislăul, Fun: 

deni, etc. Colonii de Sași, s'aii 

stabilit în secolii trecuţi în co- 

munele: Calvini, Nișcovul, etc., 

dar cari acum sai asimilat 

cu desăvirşire poporului romîn 

15
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avind limba, religia și datinele 

sale, precum și aceleași drepturi 

politice. 

Bulgarii în Buzău sunt foarte 

numeroși și veniţi în două co- 

lonii. 

Prima colonie e venită în 

1806 și s'a stabilit în partea de 

N.-E. a orașului (în suburbiile 

Girlași și Broșteni), ocupindu-se 

„cu grădinăria. A doua colo- 

nie, a venit în 1828, dar ne: 

găsind locuri proprice, parte 

a trecut la Ploești, parte la 

Huși; cei ce aii rămas în Buzăii 

„S'ai stabilit în partea de V. a 

orașului (extremităţile stradelor: 

Carol | şi Unirea) și în co- 

muna Mărăcineni, cătunul Po- 

troceni. De şi sunt numărați 

între Romini şi  exercitează 

drepturi politice, însă cea mai 

mare parte încă nu știii bine 
romiînește şi trăesc aproape în- 

tre dinșii, 

Serviciul sanitar. Actual- 

mente, din punct de vedere sa- 

nitar, judeţul e împărțit în 5 

circumscripții : 1. Plaiul Buzăă, 

avind un spital în comuna Pă- 

tărlagi, un medic, un vaccina- 

tor şi o moașă; 2. Plaiul Slănic: 

Pirscovul, avind un spital în 

mănăstirea Nifon, un medic, 

doi vaccinatori și o moașă; 3. 

Pl. Cimpului, n'are spital; are 

însă un medic, doi vaccinatori 

şi o moașă; 4. Plasa Sărata, 
dotată acum cu un spațios 

și frumos spital, construit de. 

domnul Monteorul, pe proprie- 

tatea. sa Monteoru are un me- 

dic, doi vaccinatori Și o moa- 

şă; 5. Plasa Tohani, are un 

spital în comuna Mizil, ser- 

-vind şi orășenilor: Mizileni, cu 

un medic, doi vaccinatori și o 

moașă, 

În oraș sunt: spitalul comu- : 

nal, spitalul județean, spitalul | 

Girlași (instituție particulară, fon- 
„dat de Paharniceasa Maria Min.   
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culeasca, în 1792), și spitalul. 

militar, 
Pentru populaţia rurală și cea 

săracă, medicamentele se dai 

gratuit. 

Fustiţia.— Pentru rezolvarea 

micilor pricini dintre locuitori 

este (1889): citeo judecătorie co- 

munală, în fie-care comună, iar 

pentru pricini mai mari sunt 4 Ju- 

decătorii de Ocol: în Buzăii, 

Mizil, Pleșcoi și Pătărlagele. Pen- 

tru apeluri, afaceri mai însem- 

nate, etc., se află în orașul Bu- 

zăii un Tribunal, de a doua in- 

stanţă, care depinde de Curtea 

de Apel din București. Tot în 

oraşul Buzăă este şi o Curte 

cu Juraţi. 

Numărul proceselor ce se 
judecă de tribunal prezintă ur- 

mătoarea medie anuală: civile 

200, corecționale 645, divorțuri 

48, apeluri civile 270, apeluri 

corecţionale 400, comerciale 25, 

executări 218, epitropii 100, e- 

fecte 30, mezate 31, dote 83, 

vînzări 291, secuestre 24, ipo- 

teci 86, testamente 27, con- 

vențiuni 130,.. separaţii patri- 
moniale 8, interdicții 4, pensii 

alimentare 10, propriri în mina 

a 3-a 7, firme 29, donaţiuni 

14, falimente 11, adopţii 6, co- 

respondenţă 6 și electorale 38. 

Numărul crimelor dă media 

anuală de 30. 

“Judeţul are un arest preven- 

tiv; zidit în 1888, în toate con- 

dițiunile cerute, cu întreținerea 

căruia. se cheltuește anual (1889) 

lei 5700 pentru personal și 7500 

pentru material. Media deținu- 
ților în fie-care an e de 350 

bărbaţi și: 5 femei. Numărul ad- 

vocaţilor e de 48. 

Justrucțiunea. Pentru instruc- 

țiunea publică, judeţul posedă: 

un liceii, fost gimnazii înfiin- 

at de comună în 1868, care în 

1884 a trecut la stat, cu un nu- 

măr de.12 profesori și o popu-   
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laţie medie anuală de 240 elevi. 

Acest liceu, de la 1889, este 

instalat în propriul săi local, 

construcțiune frumoasă, zidită de 

Ministerul Instrucţiunei. E fre- 

cuentat acum de 515 elevi și 

posedă o bibliotecă avută şi 

importantă. Un seminar, înfiin- 

țat în 1838 de Episcopul Che- 

Sarie, și careavea în 1890 un 

număr de 9 profesori și o po- 

pulație medie anuală de 60 e- 

levi (solvenţi și interni); a fost 

desființat în 1893, și localul. săi 

restaurat și mărit în 1898 va 

servi pentru o şcoală normală 

de învățători. Șase şcoli pri- 

mare de băcţi, din care 4 în 

Buzău, 1 în Mizil și 1 în mă- 

năstirea Berca, cu un număr de 

18 institutori și o populaţie de 

960 elevi.. Patru școale primare 

de fete, din care 3 în Buzăi și 

I în Mizil, cu un număr de 12 

institutoare şi cu o populaţie 

de 470 eleve; 110 școale rurale, 

frecuentate de 6580 băeţi .și 

976 fete. ':Şcoalele primare ru- 

rale stai sub privegherea unui 

revizor școlar, a cărui reședință 

este în orașul Buzăii. Pentru în- 

vățămintul primar și secundar 

cheltuește în genere numal.sta- 

tul, iar pentru cel rural, atît 

statul cit și comunele, însă cu 

o parte mai mică. Școalele ru- 

rale, întreţinute numai de co- 

mune, sunt II. 

Afară de școalele publice, mai 

sunt în orașul Buzăi și institute 

-private: 2 de băeţi și 1 de fete, 

cu o populație de 58 elevi și 

66 eleve. La aceste se poate a- 

dăuga și învățămîntul confesio- 

nal izraelit cu 2 școli de băeți 

și 1 de fete, frecuentate de 198 

elevi şi 25 eleve. 

Cultul. Mai toţi locuitorii ju- | 

dețului sunt creștini ortodoxi, 

avînd biserici mai prin toate co- 

munele și cătunele, Dintre con- 

fesiunile: străine n'are 'nici una
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temple sai biserici, afară de iz- 

raeliții, cariaă în Buzăii o sina- 
__gogă și două case de rugăciuni, 

iar în Mizil numai o casă de 
rugăciuni, 

Numărul bisericilor e de 289, 

din care 275 servesc, iar I4 

„sunt părăsite. Din cele 275 bi- 

serici, numai 268 ai preoți, iar 

la cele-l-alte serviciul se face de 

preoţii de pe la bisericile veci- 

ne. Numărul preoţilor e de 270; 

diaconi suat 5, cîntăreţi 261 şi | 

paracliseri 191. În cea mai mare 

parte din bisericile de la comu- 

nele rurale, cîntăreţii împlinesc 

și serviciul de paracliseri. 

Pe lingă aceste biserici de 

mir, mai sunt 7 monahale, din- 

tre care: Episcopia Buzăului, 

Ciolanul, Găvanele, Nifonul şi 

Găvanul pentru călugări ; iar Ră- 

tești şi Barbul pentru călugăriţe, 

cu un număr de 105 călugări 
și III călugăriţe. Toate aceste 

biserici, împreună cu cele din 

jud.  Rîmnicul-Sărat, formează 

eparhia saii diecesa Buzăului și 

staii sub privegherea şi ascul- 

tarea Episcopului acestei eparhii, 

al căreia scaun este în Buzău. 

(Vezi Buzău-Episcopie). 

Finanţele. Diferitele dări și 

venituri se încasează de Casie- 

ria generală al cărui sedii este 

în orașul Buzău. Din punct de 

vedere financiar, judeţul este 

împărțit în 4 circumscripții de 

control : Buzăi, Mizil, Pătărla- 

gele și Pleșcoiul și 32 circum- 

scripţii de percepere. Comunele, 

ca și numărul lor, în ceea ce 

priveşte circumscripţia de perce- 

pere, sunt supuse adesea schim- 

bărilor. | 

“Veniturile statului în județ, 

în anul 1888—Sg, au fost: 

Căi de comunicaţie, 196930 
„lei; patente, 86738 lei 22 bani; 

fonciera 50, şi 6%, 446179 lei 
07 bani; taxa 50], 33961 lei o7 

bani; băuturi spirtoase, 137431 

'/
 

  

lei 14 bani; timbre, înregistrări 

și amenzi, 144766 lei 79 bani; 

venituri extraordinare, 16009 lei 

49 bani; amenzi judecătoreşti, 

17714 lei 20 bani; arenzi de mo- 

șii, 7509685 lei 02 bani; arenzi 
de păduri, 142306 lei 30 bani; 

chirii, 3159 lei 75 bani; sub- 

venție pentru pompieri, 32000 

lei; taxă pentru elevii aflați în 

şcoala militară, 1100 lei; taxă 

pentru elevii din internate 6075 

lei; Camera de Comerţ din Plo- 

ești, 4994 lei 08 bani; licenţa, 

186772 lei 50 bani; zecimi de 

percepere, 91619 lei 25 bani; 
taxa de transmitere 3432 lei; 

poduri peste riuri, 8940 lei ; des- 

păgubiri de la insurăţei, 99538 

lei 29 bani; procente de la de- 
bitorii statului, 9459 lei 47 bani; 

din costul porumbului împărțit 

locuitorilor 17966 lei 63 bani 

şi rămășițe din exerciţii închise 

292508 lei 6rbani. Total 2735986 
lei 81 bani. 

Sume încasate: pentru Efo- 

ria Spitalelor, 97128 lei, go b.; 
Casa pensiilor, 78321 lei, oz b.; 

Casa de Depuneri, 2202265 lei, 

44 b.; Casa de dotaţie a oastei, 

22740 lei; Creditul agricol, 8111 

lei, 25 b.; zecimi și diferite ve- 

nituri cuvenite casei județului, 

440496 lei, 97 bani. 

In anul 1895 veniturile se îm- 

părțeai ast-fel: i 

Căi de comunicație, 222336 

lei; fonciera, 635645 lei, 56 b;; 
extraordinare, 448 lei; amenzi, 

21138 lei, 04 .bani; arenzi de 

moşii, 327959 lei, 36 bani; a- 

renzi de păduri, 77750 lei, 96 

bani; chirii, 7377 lei, 30 bani; 

subvențiunea pompierilor, 33000 

lei; elevi în internate, 3450 lei; 

elevi. străini în învățămîntul pri- 

mar, 2125 lei; elevi străini în 

învățămîntul secundar, 1530 lei; 

Camera de Comerţ, 4206 lei, 92 

bani; licenţa, 153572 lei, 40 b;; 

zecimi de percepere, 111088 lei,   

59 bani; despăgubiri de la în- 

surăței, 17619 lei, 93 bani; pro- 

cente de la debitorii statului, 

50930 lei, 69 bani; din costul 

porumbului dat loc., 94326 lei, 
68 bani; rămășițe din exerciții 

„închise, 495120 lei, 85 bani; 

Eforia Spitalelor, 366831 lei, 67 

bani; Casa Pensiunilor, 184056 

lei, 75 bani; Casa Școalelor, 

13828 lei, 06 bani; conservare 

la Casa de Depuneri, 6420735 

lei, 39 bani; Casa de Dotaţie a 

Oastei, 23258 lei, 20 bani; ze- 

cimi şi diferite venituri cuvenite 

casei - judeţului, 845620 lei, 81 

bani. Veniturile judeţului, pe a- 

cest an, din fondul zecimilor, : 

subvenţiuni și extraordinare: 
- 427700 lei; din fondul drumu- 

rilor: 149145 lei, 75 bani; to- 

tal: 576845 lei, 75 bani. 
Venitul comunelor rurale: lei 

397959, 74 bani. | 
Regia Monopolului. De la tu- 

tunuri, 992155 lei, 80 bani; 

cărți de joc, 6761 lei, 20 bani; 
timbre, 160071 lei; sare, 85626 

lei, 75 bani, Total 1244614 lei, 

75 bani. 

Creditul agricol. Venituri din 
dobînzi 10000, 82372 lei, -28 

bani; venituri din dobînză 20%, - 

440 lei, 30 bani; beneficii, 180 

lei. Total 820992 lei, 58 bani. 

Telegraful şi Poşta. Pentru 

serviciul telegrafo-poștal, jude- 

țul posedă 4 oficii: Buzăii, Mi- 
zil, Pătărlage și Pleșcoi, precum 

și două biurouri poștale rurale 

la gările Monteorul și Cilibia, 

afară de biurourile instalate la 

fie-care gară pentru serviciul 

căilor fierate. 

Armata, Pe teritoriul. distric- 

tului Buzăii se află următoarele 

corpuri de trupă: 
I. Infanteria. a) Regimentul 

Buzăii, No. 8, compus din 3 bata- 

lioane permanente și cu schim- 

bul, cîte patru companii fie- 

care, avind reşedinţa în oraşul -
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Buzăi 'şi un efectiv “total de 
4380 oameni combatanți şi 2000 
dispensaţi și auxiliari, în care in- 
tră și rezerva. 

:- 0) Regimentul Buzău, No. $ 
de miliții, cu reședința în Bu- 
zăă, compus. din 2 batalioane, 
unul cu reședința în Buzăii :și 

al doilea cu reședința la Pătăr- 

lage; avind un efectiv de 2800 
oameni combatanți și 1190 dis- 

-pensaţi și auxiliari, | 
6) Gloatele, cari nu sunt or- 

ganizate în regimente, ai un e- 

fectiv de 3660 combatanți și 

2700 dispensaţi și auxiliari. 
2. Cavaleria. Excadronul al 

“Il-lea din regim. .6 călărași. 
3. Artileria. Regimentul 7 

artilerie, cu reședința în Buzăi, 
„_are un efectiv de 1990 oameni 

activi, din cari numai a patra 
parte se recrutează pe terito: 

riul districtului Buzăii. 
Contingentul anual al tineri- 

lor, ce se recrutează pe terito- 

riul districtului Buzăi este de 
1350 în mediii, din cari se a- 

- limentează corpurile arătate la 
No. 1, 2 și 3, în plus alte cor- 
puri și servicii ale armatei, cari . 
au reședințele în alte garni- 
zoane. 

În orașul Buzăii sunt constru- 
ite două cazarme: una pentru 

Regimentul de infanterie -și alta | 
pentru Regimentul 7 de artilerie; 
ambele sunt proprietatea arma- 
tei, iar cele-l-alte corpuri şi ser. 
vicii din garnizoană staii în case 
închiriate. | 

Pichete. Pentru paza frunta- 
riei despre Austro-Ungaria, sunt 
înșirate pe hotar un număr de 

“11 pichete, din care: Botiţa, 
Poiana-din - Cale, Cocianul, Ba- 
labanul și Giurgiii sunt. de vară, 
Uscătura - Tehărăului, “Pasărea, 
Brazeul şi Lacul-lui-Dobrin, de 
iarnă, iar Crasna şi Cheea sunt 

şi de vară și de iarnă. Piche- 
tul Crasna servă și ca punct de 

" propiați, în care săpaii peșteri 

  

vamă pentru călătorii și 'măr- 

furile, care se duc și vin din 

Austria, pe! albia rîului. Buzăă. 

Istoricul. — Urmele ce carac- 

terizează epoca de piatră, atit pa- 
leolitică cit și neolitică se găsesc 

cu abondenţă și în jud. Buzăi. 
Vom cita: topoare, lănci, cioca- 

ne, etc. găsite la Nişcovul, Valea- 
Tătarilor, Bisoca, Biidea, etc. Pe 
muntele Fintina- Hoţilor se văd 

  
încă resturi de hîrburi de diferite | 

cuințe scobite în masivul săi, 
care ne probează cu certitudine, 

forme, instrumente de oase, lo- - 

că acest județ a fost cunoscut : 

omului preistoric. Venind la tim- 
pii istorici, pe la 500 
înainte de Christos, după cum 

anii - 

ne spune Herodot, Dacia a fost 
"locuită de Sciţi, iar partea stîn- 

gă a Dunărei de Sciţii agricul- 

tori sau Scoloţi, de la cari ne 

ai rămas o mare parte din mo- ! 

vilele ce îmbrăzdează județul, 
mai în toate senzurile. Pe la a: 

nul 340 a.. înainte de Christos 
se stabilesc în aceste părți Ge.- 
ţii, cei d'întiiii barbari din po- 
poarele tracice, cu oare-care în- 
clinațiuni spre stabilitate şi cul: 
tură. Ei îşi ridicaseră 3 cetăţi 
între Brăila și Călărași, ca să 
poată prăda. cu înlesnire cetă- 

ile grecești 
rei-Negre, asigurindu-și tot de 
o dată retragerea în munții a- 

adinci, unde să se poată ascun- 

de în timpi de restriște. In anul 

335 înnainte de Christos, ma- 

rele Alexandru, începînd expedi- 

țiunea contra lor, trece Dunărea 
“pe la Silistra și în apropiere de 

Călăraşi dete peste o cetate a lor 

şi o distruge, iar Geţii învinși ! 

fug în munţii aprâpiați. Nea- 

părat că munții apropiaţi nu pu- i 

teaii fi de cit ai Buzăului, ceea 

ce se poate susține și prin mul- 

țimea peșterilor săpate în ei, pe 

care tradiția le atribue Tătari- 

de pe malul Mă- ! 

lor. Dintre aceste peșteri 'vom 
cita: Casa-Hoţilor și Piatra-Șoi- 

mului, din muntele Istrița, în 

care s'ati găsit și resturi de ar- 

me, apoi Piatra - Bogzii, Aluni- 
şul, Crucea - Spătarului, Agato- 
nul, Piatra: Găurită, Gaura-Zme- 

ului, etc. - | 

Geţii căzuți sub dominaţiu- 
“nea Bastarnilor, Dacii, fraţii lor, 

se întind peste teritoriul ocu- 

“pat de dinșii și lăsară în acest 

județ două cetăți: Comidava și 

Ramidava. După Ptolomei, Co- 

midava a. fost unde e com, Pie- 

troasa-d,-j.; ruinele Comidavei se. . 

văd încă. Ramidava âr fi fost pe 
albia. riului Cilnăul, în apropiere 

de Clociţi. Romanii cucerind 

Dacia, de și teatrul acţiunci lor 
S'aii întins în Transilvania, Ba- 

nat și Oltenia, totuşi aii căutat 

să se asigure de tot teritoriul 

ocupat. mai înainte de Daci și 
mai cu seamă de localităţile for- 

tificate de dinşiă, distrugînd pe 

unele și consolidind pe altele,- 

după cum le dicta interesul și 

strategia. Romanii menținură 

ambele cetăți dacice din jud. 

Buzăii și mai cu seamă a Comi- 

" davei (Pietroasa) îi dete o mare 

întindere, puind-o pe baze. so- 

lide, cu o grosime de '2 metri, 

în forma unui vast patrulater, 

unde stabiliseră un lagăr, ale 

cărei ruine se văd incă în poa- 

lele de S. ale muntelui Istriţa. 

Urmele Ramidavei nu se cunosc, 

dar în apropiere de locul unde 

“a trebuit să fie această cetate, 

s'a găsit un mare tezaur de mo- 

nede romane, care erai aduse 

de undele izvorului Clociţi, ori 

de cite ori veneaă mari. Tot 

din perioada romană a mai ră- 

mas urme din Valul-lui-Traian, 

“pe care d. Schuchardt, în 1885, 

le a coasstatat pănă în apropiere 
de com. Amarul. 

Goţii revărsindu-se asupra 

Iuropei, pe la anul 238 după
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Christos s'aii ramificat în două : 
Ostrogoţi și Vizigoţi. Vizigo- 
ţii se stabilesc în Dacia, unde 
parte rămîn păgini, parte de- 
vinise creştini. EI .ai ocupat 
și Buzăul. Probe despre aceas- 
ta avem următoarele: a) Goţii, 
păgîni sub: comanda lui Ata- 
naric, încep persecuțiunile con- 
tra Goţilor creștini și Sf. Sava 
Gotul, a. căruia memorie se ser- 

bătoreşte la 24 Aprilie, este îne- 
cat în rîul Buzău. 4) Un însem- 

nat trib al Goţilor, Caucii, se 

stabilesc. în poalele Carpaţilor 
(«Ad Caucalandensem locum al- 

titudine - silvarum inaccesum et 

„montium cum suis omnibus de- 

clinavit>. Am. Marcellinus. Res 

„gest. XXI, 3—4), în ţara Cauca 
sati Coca. Se știe însă, că o mare 
parte din munții Buzăului poar- 
tă şi azi numele de Coca. Așa, 
începînd din riul Slănic, com. 
Vintilă - Vodă şi pănă în virful 
muntelui Istriţa, găsim și astă-ză 
numirile: muntele Coca, valea 

Coca, apoi cătunele saiă moșiile : 

Coca-Plină, Coca-Seacă, Coca- 

Scheei, Coca-Antemirească, Co- 

ca-Niculești, Coca-Mereiască, Co- 

ca-Dara, Mucelul-Cocii, Coca-Șa- 
ringa, etc., care ne pot con- 

vinge pănă la evidență că Cau- 
cii se stabiliseră aci. (Vezi și 

Odobescu : « Notices sur la Rou- 

manie», Paris 1868, p. 399-405). 

6) Atanaric, regele Goţilor, fiind 
învins de imperatorele Roma- 

nilor Valente, (anul 367), pe ma- 

lul Siretului, se fortifică într'o 

cetate romană, în munţi, pe un 
afluente al Siretului.. Afluentele 

“m'ai putut fi de cît rîul Buzăul; 
munţii n'ai putut fi de cit Is- 

_trița, în jurul căruia erai sta- 
biliți Caucii, și cetatea n'a pu- 

- tut fi de cît Comidava, care e 

așezată la poalele acestui munte. 
Ceea ce confirmă .și mai mult 
acest fapt, e și împrejurarea că 
Atanaric, nemulțumit cu pozi-   
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țiunea umilă în care se găsea 
acum, îngrozit şi de Hunii, cari 

începuseră învaziunile lor în Da- 
cia. şi care îi zdrobiseră încă o: 

dată armatele sale, trecu Du- 

nărea ca, să se înțeleagă cu Goţii 

luaţi captivi de Valente, cu gin- 

dul de a forma acolo un noii 

stat și apoi a se întoarce dea 
lua pe Goţii rămași și cu toții 
să se stabilească în Moesia: La 

plecarea sa nu-și luă cu. dinsul 

tezaurele, ci le ascunse în jurul 

- cetății Comidava, unde era for- 
tificat. Moare însă în Constan- 

tinopole la 381,iar tezaurele ră- 

min necunoscute pănă în anul 

1837, cînd Episcopul Chesarie, 

scoţind piatră din muntele Is- 
trița, pentru nenumăratele sale 

construcțiuni, lucrătorii deteră 

peste o mică parte din acest. 
tezaur, care acum, se află în 

Muzeul de Antichităţi din Bu-. 

cureşti, sub numele: «Cloșca 

cu puii». Anii, străbuni ai Sla- 

vilor, chemaţi în ajutor de Hunii   
de la Dunăre, vin în secolul V ! 
şi găsind teritoriul dintre Siretul 
și Dimbovița cu totul gol, se 

stabilesc aci. In secolul VII vin 

peste dinşii Bulgarii, sub ducele 
lor, Isperuch, subjugă pe primii 

Slavi și formează un vast stat 

de la Balcani.pănă în regiunile 

depărtate ale Transilvaniei. Cum 

că Bulgarii eraii foarte nume- 
roşi în acest județ, se poate: 

proba și prin faptul că în to- 
pica judeţului sunt peste 2000 
de numiri slavone. 

Din timpul invaziunei . Ma- 

ghiarilor (a. 893), n'a rămas 

nici o urmă, afară poate de 
A . A . > 

cite-va cuvinte in topică, pre- 

cum: Itșfa, Miclăușul și altele, 

Pecenegii, popor fino-tătar, ve- 

nind după Maghiari, calcă și 

acest teritorii, unde de sigur 

S'ai stabilit o' parte dintr'înşii, 

căci apa Pecenegă din plaiul 

Slănic le conservă nealterat nu-   
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mele. După Pecenegi, vin, pe la 

anul 1065, Cumanii, cari, îngro- 

ziți de “Tătarii, ce înaintaii sub 

conducerea. lui Gingiscan, se re- 
trag în munţii Carpaţi. De la 

dinșii, de sigur, a rămas în to- 

pică numirile: Comana, Cirlo- 
măneşti, Begul, Bontul, Bilhacul 

și altele, precum și mai multe 

"movile, la care s'ar putea adăuga 
cu oare-care probabilitate și Tu- 

mulul-Cetatea din cătunul Cîr- 

lomâneșşti, care a fost un vast 

cimitir-al lor. 

In fine vin 'Lătarii, ultimul 

popor barbar, care a mai de- 

vastat pamintul Rominiei și prin 

urmare și județul Buzău. Cu- 

manii, necutezind să se opuie 

Tătarilor, parte se retraseră peste 

Dunăre, parte în munţi. Nepo- 

tul lui Gingiscan, Batukan, îi 

urmări pănă în Ungaria (a. 1241). 

O parte din hordele sale, sub 

conducerea lui Bugeac, se întoar- 

seră în Rominia, trecînd munții 

pe văile Prahovei și ale Buzău- 

lui. Rominii din munţii Buzău- 

lui, Prahovei şi ai Vrancei, îm- 

preună cu Cumanii refugiaţi la 

dinşii, cercară să li-se opuie, dar 

Bugeac trecu peste dinşii și se 

stabili în locurile lor. Din nu- 
meroasele urme rămase de la Tă- 

tari, pe lingă o mulțime de nu- 

miri în topică: muntele Tătarul, 

muntele “'Tătăruţul, Valea-Tăta- 

rului, etc., mai avem fortifica- 

țiile de pe platoul Săpucei, rui- 

nele şi puţul din comuna Al- 

deni, Şanţul-Tătarilor, între co- 

munele Grăjdana şi Nişcovul. 

In plaiul Buzău, de la comuna. 

Cătina şi pănă la frontarie, sunt 
„mal multe locuri, care poartă 

numele de Tătarul. Mai însem- 

nate sunt: Viea-Tătarului, din 

care se vede și acum cite-va 

vițe de o grosime însemnată, 

ruine de o mică cetăţuie, unde 

tradiţia, zice, că a fost biserica 

tătărească ; Peştera-Tătarului, în
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muntele Carafte. In fine, chiar 

în orașul Buzăi, în locul unde 

"este acum grădina publică, exis- 

ta pănă pe la 1835, un puț, 

zis al-Tătarului. 

Cu descălicarea lui Radu-Ne- 

gru, luinad ființă statul romin, 

găsim în relațiunile lui Giaco- 
mo di Pietro Lucari, că Radu: 

Negru a zidit cetăți. la: Cim- 

pulung, București, Tirgoviște, 

„Floci şi Buzăii. Această rela- : 

țiune pare a se adeveri și prin 

faptul că pe dealul Gruiul, din 

comuna Șaringa, se văd și as- 

tăzi nişte ruine, pe care tradi- 

ţia ie numește: Cetatea-lui-Ne- 

gru-Vodă, adăugind chiar că 

acest Domn ar fi avut şi o altă 

cetate pe apa Negreasca din 

comuna Maxenul, de unde i-a 

şi rămas numirea. În timpul lui 

Alexandru Basarab, Buzăul exis- 

ta ca tîrg saii oraș (la a. 1350).— 

Prin secolul al XVI-lea și al XVII- 

lea, numeroșii boieri ai acestui 

jud: începură să joaceun rolim- 

portant în Istorie, ba adesea să 

dispuie de tronul ţărei; dar a- 

această influenţă a lor a fost 

în multe rînduri pernicioasă lo- 

cuitorilor. 

După moartea lui Neagoe Ba- 

- sarab (1521), o mare parte din 

boeri recunoscură Domn pe fiul 

săi Teodosie, dar cei din Bu- 

zăă se opuseră și aleseră un al- 

tul, favorit-lor, pe Radu - Călu- 

gărul și cu armele îl instalară 

în capitala țărei, Tirgovişte. 

Partidul lui Teodosie chiemă în 

ajutor pe Mehmet - Beg, de la 

Nicopoli, care învinse pe Radu 

şi îi taie capul; apoi, după în- 

demnul comisului Bădicul, tri- 

mise un număr de Turci contra 

boerilor buzoeni, pe cari îi robi, 

devastind tot-d'o-dată judeţul în 
mod cum nu s'a mai auzit pănă 
atunci. (Bălcescu, <Mag. îst.», 

tom. Î, p. 158). 

Radu al IX-lea, fiul lui Radu   
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al V-lea cel mare, dărui Episco- 

piei Buzăului, înființată de tatăl 

săii, judeţul Brăila (anul 1544), 
pe care Turcii pusese stăpi- 

nire în anul 1546. Episcopul 

Atanasie voi să-și apere acest 

dar, însă Turcii respinseră în- 

cercarea sa și mai devastară 

încă odată aceste locuri. (Vezi 

Șincai : «Cronica», ed. II, anul 

1554, pag. 288). 

In anul 1596, hanul tătăresc 

profitind de absenţa trupelor lui 

Mihaiii, veni și se stabili în Bu- 

zăii, cînd prădă iar pe locuito- 

rii acestui județ, precum şi pe 

cei din Prahova și Brăila. Mi- 

haiă venind în Buzău, vindecă 

în parte aceste rele prin dife- 

rite daruri, ce făcu, atit unor bi- 

serici, cit și locuitorilor. (A se 

vedea: Condica episcopiei Bu- 

zăă ; Şincai, «Cronica», ed. II, a- 

nul 1596, p. 416). 

N'apucase să se uite aceste 

devastațiuni, cînd Vasile-Lupul, 

Domnul Moldovei, începe expe- 

dițiunile sale contra lui Mateiui- 

Basarab, Domnul Munteniei (a- 

nul 1637—1639). Timuș, gine- 
“rele lui Vasile-Lupul, viind în 

Buzăii cu Tătarii, pradă și arde 

judeţul, arde schitul Frăsinctul 

(Episcopia actuală), și: din vraș 

“nu rămîne piatră pe piatră (Mi- 

ron Costin, «Cronicele», vol. 1, 

pag. 333. Bălcescu, «Mag. Isto- 

ric>,vol. |, pag. 206. Şincai, «Cro- 

nica», ed. II, vol. III, anul 1637, 

pag. 47—48). 
După moartea lui Mateiii-Ba- 

sarab, Seimenii cari se revolta- 

seră și prădai țara, detronară 

pe Constantin- Basarab (1656) 

şi puseră Domn în locui pe 

Christea, spătarul lor. George- 

Racoți, Domnul Transilvaniei, și 

Gheorghiţă Ștefan, Domnul Mol- 

dovei, veniră în ajutorul alun- 

gatului Domn, şi împreună fă- 

cură planul să distrugă această 
armată de mercenari, care -de-   
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venise spaima ţărei. Gheorghiţă 

Ştefan, cu trupele sale, veai în 

Buzăii, unde se opri trei zile, 

apoi inaintă spre Sărata. In ziua 

de 17 lunie 1656, lupta se în- 

cepu aci şi Seimenii fură res- 

pinși spre Prahova; Racoți însă, 

care venise din Transilvania prin 

plaiul . “Teleajenului, îi opri din 

fuga lor și așa Seimenii fiind 

apucaţi între două armate, fură 

zdrobiți cu totul. Cei ce scă- 

pară luară drumul spre Brăila 

şi în trecerea lor prin Buzăi, 

mai jefuiră încă odată aceste 

locuri.. (Miron Costin, «Croni- 

cele», vol. IL, pag. 350). 

In anul 1689, Nemţii, aduși 

de Bălăceanul, veniră sub co- 

manda generalului Haisler și o- 

cupară ţara. Domnul Constan- 

tin Brincoveanu se duse la ce- 
tatea Floci, unde era sultanul 

Calga, ca să se înţeleagă cu a- 

cesta și să chibzuiască ce ar fi 

de făcut. “Sultanul trimise pe 

Tătari contra lor, dar Brinco- 

veanu, temindu-se ca Tătarii să 

nu dea foc Bucureştilor, unde 

se fortificaseră Nemţii, fugi în 

Buzăii, iar pe Doamna Maria și 

cu alte jupinese le asigură în 

mănăstirea Bradul. Dupa retra- 

gerea Nemţilor,  Brîncoveanu 

serbă foarte pompos Boboteaza 

în Buzăi și în ziua de 7 lanu- 

arie 1690, porni spre București. 

Doamna Maria făcu cu această 

ocaziune mai multe daruri mă- 

năstirilor Banul și Bradul. (Băl- 

cescu, «Mag. istoric», vol. Il, p. 

152; vol. V, pag. 112. Şincai: 

«Cronica», ediţia II, vol. III, 

pag. 237). 
In prima sa Domnie, Nicolae Ma- 

vrocordat alungă șubașii Turci, 

care se întilniseră mai în toată: 

partea de cîmp a județului pănă 

la, Nişcov, (Bălcescu, «Mag. ist.», 

vol. IV, pag. 107); în a doua 

Domnie, viind în Buzăi, pe de 

o parte dărui Episcopului 200
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taleri, pe cari săi ia din ve- 
niturile județului, pentru a pu- 

tea susține școala, ce era înfi- 

ințată încă din timpul lui Ma- 

teiii-Basarab, iar pe de alta dete 

hrisovul din 1728, prin care 

închină mănăstirea Banul, mă: 

năstirei din Larisa, numită Duş- 

ca. (Bălcescu, «Mag. ist.», v. IV, 
pag. 127). 

Sub următorii. Domni Fana- 

rioți, Turcii se întinseseră din 

ce în ce în jud., și Capanliii, 

sub pretext de comerţ, jefuiaii 

totul și depuneai prăzile în ma- 

gaziile ce stabiliseră la Clinciii. 

Inceperea campaniilor rusești 

contra “Turcilor fură asemeni 

fatale. locuitorilor. Judeţul fiind 

în calea ambelor armate, Rușii 

cereai proviziuni și podvezi, 

Turcii ucideaii și  jefuiaii ce le 
eşea înainte, iar în anul 1806 

deteră foc și orașului, care arse 

cu desăvirşire. 

Din aceste cauze locuitorii de 

la cîmp se împrăștiară în toate 

părțile și abia după 1828 unii 

începură a se întoarce la vechile 

lor locuințe, saii a fonda nouă 
sate. 

Toate aceste nenorociri a fă- 

cut ca fudețul să se pustiească 

și alți locuitori, de multe ori 

străini, să vie şi să ocupe locu- 

rile părăsite. Dacă vom adăuga 

și invaziile, ce mai tot-d'a-una a 

trebuit. să treacă prin acest 

judeţ, vom înţelege lesne de ce 

tipul romîn, mai cu seamă în 

părțile de cimp, se întilneşte 

atit de rar. Singurele comune 

în care. Rominul s'a menținut 

neamestecat și şi-a conservat 

clasica figură romană, sunt: 

Vintilă-Vodă, Mănești, Minză- 

lești și Lopătari, din plaiul Slă- 

nic; Goideşti, Brăești şi în cit- 

va Bălănești și. Trestia, din pla- 

iul Pirscov; apoi: Gura-Teghii, 

-Nehoiașul, Păltineni, Chiojdul, 

și Colţi, din plaiul Buzăii. Tot   

din această cauză și limba vor- 

bită e departe de cea proprie 

adevăraţilor Romiîni. 

Locuri istorice mai însemna- 

te sunt: Pietroasa -d.-j. (Comi- 

dava), Clociţi (Ramidava), Pe- 
cenega, Coca, Săpoca, Șanțul: 

Tătărilor, Tumulul-Cetatea (din 

căt. Cirlomănești), Jidova, Biso- 

ca, etc., din timpurile vechi; 

iar din timpurile mai nouă sunt: 

Cetatea-lui-Negru-Vodă, Cetatea 

lui Vintilă-Vodă, Zidul- Doam- 

nei- Neaga, Cucuiata, Crucile, 

din Sărata, Palatul - lui- 

Brincoveanu, etc. 

Familii istorice. Cele mai în- 

semnate familii și persoane _is- 

torice ale acestui jud. sunt: 

Radu al V.lea cel mare și des- 

cendenţii săi: Radu Paisie, Mir. 

cea Ciobanul, Alexandru și Mih- 

nea, care sa turcit. Mihalcea 

Banu ot Cocorăști, al căruia 

fiii, Pătrașcu Spătarul, trăia pe 

la 1640. Cindeștii, descendenţi 

din Mihalcea Vornicul ot Pă- 

tărlage, care trăia pe la 1590— 

1605, iar fiii săi: Negoiţă Clu- 

cerul Cîndescu, Moise Spătarul 

Cindescu, George Spătarul Cîn- 

descu se stabilesc mai în urmă 

com. 

la proprietăţile lor din poalele 

munților, unde -se și întemeiază 

satul Cîndești. Această familie 

se stinge cu Șerban Cindescu, 

care a avut numai două fete, 

cari căsătorindu-se aii devenit 

una Luxandra Cîmpineanu și 

alta Maricuţa Lehliu. Mihnea 

Postelnicul ot Bădeni, ginerile 
lui Coadă Vornicul, trăia pe 

la 1530. El e. cel mai vechii 

membru cunoscut al acestei 

însemnate familii, Bădeanu, stin- 

să. pe la jumătatea secolului 

trecut. Tătăraniă, vechiă familie, 

ai căreia membii eraii stabiliți în 

com. Blăjani și Pirscovul, stinsă 

la 1752 cu Radu sin Drăgan 

Clucerul, care a murit fără moș- 

tenitori. Vlaicu, Clucerul Tătăra-   

nu, e tatăl Doamnei Neaga, soția 

lui Mihnea turcitul, decedată pe 

la 1614, lăsînd moştenitor pe fiul 

săii Negoiţă Tătăranu, care mai 

în urmă s'a călugărit sub nu- 

mele de Nicolae șia fondatschitul 

Negoiţă din com. Sărata și mă- 

năstirea Pinul-cel-Mare din Bră- 

ești Mitrea Vornicul, a cărui 

fată Neaga Mitroaia se confundă 

adesea cu Doamna Neaga Tă- 

tăranu. Mihaiii Postelnicul și 

fiul săii Stoichiţă, Spătarul ot 

Sărata, trăiaă la 1659, înrudiți 

cu Negoiţă și Mihaiti Postelni- 

cul, continuaţi acum prin Să- 

rățeni. Banul Udrea, a cărui 

soră, jupineasa: Grăjdana, cu 
un alt frate al ei, postelnicul : 
Badea ot Bădeni, a fondat mă- 

năstirea Grăjdana, lăsînd și alte 

monumente istorice în jud,, din 

care mai însemnate sunt Cru- 

cile de la Sărata. enache, Ba- 

nul ot Lipia, moștenit de Pir- 
van Vistierul, 

“Buzăul, 4/aiă, ocupînd partea de 
N.-V. a judeţului Buzăii. Se măr- 
gineşte la N. cu Transilvania, 
la V. cu jud. Prahova, la E. cu 
plaiul Pirscovul, iar la S. cu plă- 
şile Tohani și Sărata. Suprafaţa 
sa este de 97463 hect., din care 

8990 arabile, 48045 pădure, 
8410 fineață, 18786 izlaz, 2092 
livezi, 281 vii și 10861 sterp. 
Acest teritorii se împarte în 90 
moșii și 90 păduri mai însem- 

nate, posedate parte de stat, 

parte de cele 80 de cete de moș- 

neni aflate într'insul, precum și 

cite-va particulare, afară de cea 

ce posedă împroprietăriții şi 

însurățeii. Terenul este foarte 
muntos și avut. în pășuni, pă- 

duri și substanțe minerale. A- 

gricultura constă din cultura 

porumbului, puţin grîă şi alac, 

Clima, de şi aspră, e sănă- 

toasă însă. 
Vite sunt: Ss57r boi, 3623
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vaci,: 1856 viței, 310 cai, 361 

cepe, 167 miînzi, 11 bivoli, 30 bivo- 
lie, 7458 capre, 8 asini, 23760 
oi, 5670 porci şi 1369 stupi. 

__ Industria constă în lucrarea 

lemnului, fabricarea brinzei, a ra- 

chiului de prune, ţesături, etc, 

Loc, posedă 49 moră de apă, 30 

făcae, 10 piue, 93 fierăstrae și 

puţine mașini agricole. Tirguri 

are 54; cîrciumi 127. 

Comunele din care e. format 

sunt 17: Calvini, Cătina, Chioj- 

dul-din-Bisca, Cislăul, Colţi, Gu- 

ra-Teghii, Lapoșul, Mărunţișul, 
Mlăjetul, Nehoiașul, Păltineni, 

Pănătăul, Pătărlageie, Rușiavă- 

țul, Sibiciul-d.-s., Valea-Muscelu- 

lui și Viperești, cari toate sunt 

formate din 162 cătune şi 41 sub- 

diviziuni mai însemnate. Reșe.- 

dința acestui plai a fost tot- 
d'a-una în com. Pătărlage. Popu- 

lația sa este de 33380 suflete, 

din cari: bărbaţi însuraţi 7019, 

neînsurați 580, văduvi 443, di- 

vorțaţi 15, băeți 9016; femei 

măritate 7019, văduve 681, fete 

8607. “Toţi aceşti locuitori trăesc 

în 5261 case. După naţionali- 

tăți sunt: 35278 Romini, 15. 
" Greci, 2 Izraeliţi, 46 Austro-Un- 

gari, 4 Bulgari şi 8 Armeni. 

După profesiuni: 137 lem- 

nari, 190 rotari, 23 timplari, 66 

butnari, 7 zidari, 8 croitori, 

27 tronară, 22 cizmari, - şo fie- 
„rari, 1 mașinist, 5 boiangii, 27 

„cojocari, 18 brutari, 33 vărati, 

3 olari, 4 bărbieri, 1 tinichigiă 

şi 18 mangalagii. Media naște- 

rilor e de 1130, a:deceselor de 

721, a căsătoriilor de 258. Po- 

pulaţia crește cu o medie anuală 

de 409 suflete, In cîite-va co- 

-mune ca Pătărlagele, Mărunţi- 

-şul, Păltineni, etc., fetele se nasc 

în număr aproape îndoit ca bă- 

eţii, pe cînd în altele, precum:. 

Cislăul, Chiojdul, etc., numărul 

băeţilor întrece cu mult pe al 

fetelor.   
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Din punctul de vedere finan- 

ciar, acest plaiii avea în 1889: 
6193 contrib. din cari 719 comer- 
cianți Romiîni și 13 străini. Sta- 

bilimente. 246. Venitul caselor, 

lei 84645; taxa proporţională, 

lei 1963.65; venitul fonciar, lei 
-955320; darea: căilor de comu- 

nicație, lei 37158; patente, lei 

7001.94 ;. fonciera, lei 49600.61; 

taxa spirtoaselor, lei 21667.50. 

Total fiscal, lei 116065.55. Per-. 

ceperea, lei 9385.61; judeţene, lei 

19088.83; drumuri, lei 5995.99; 

comunale, lci 19088.83; comer-! 

ciale,. lci 21782. Total general, 

lci 169842.64. Budgetul comu- 

nelor e de lei 58731.36. 
Are 18 școli de băeţi și 1 de 

fete, cu o populaţie de 788 e- 

„ levi și So eleve, Carte știi 2411 

locuitori. Biserici sunt 60, de- 

servite de 47 preoți, 51 cintă- 

reţi şi 34 paracliseri. 

Acest plaii pănă în 1844 a 

ficut parte din jud. . Săcueni, 

cînd desființindu-se acel judeţ, 

s'a alipit Buzăului. 

Buzăul, comană urbană şi capi- 

tala jud. Buzăii, situată pe ma- 
lul drept al rîului Buzău, în pl. 

Sărății, pe -al 24 şi 29: 45 

longitudine și 45% şi 9' 15" lati- 

tudine boreală, avind înălțime 

d'asupra nivelului mării 118 

metri; la distanța de București 

de 128 kilometri. Limitele sale 

sunt: la Est apa riului Buzău, 

începînd din punctul de hotar 

al moșiei Verguleasa, pănă în 

dreptul cătunului Vadul-Păşii, 

de aci apucă pe hotarul moșiei 

Girlași (proprietatea Gherman), 

pănă dă în hotarul moşiei Va- 

tra-Episcopiei, pe care merge 

pănă în apa Aretei; la N. în- 

cepînd 'din apa Aretei, conti- 

nuă tot pe hotarul moșiei Va- 

tra-Episcopiei, pănă dă în ho- 

tarul moșiei Simileasca-Banul, 

pe care merge pănă lîngă -pă-   
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durea Cringul, ocolind-o la N-V. 

și dă în hotarul moșiei Stilpul; 

la V., continuind pe hotarul 

Stilpului, trece pe la capul mo- 

"şiei Balta-Plopului și ajunge în 

hotarul moșiei Groşani (Stam- 

buloaica, din com. Costești), pe 

care merge pănă în apa Ne-. 

greasca ; la S. pe apa Negreas- 
ca, ia pe hotarul "moșiei Ver- 

guleasa, pănă dă în apa iului 

Buzău, 

Suprafața acestui teritoriă e. 

de 1370 hect., din care 503 va- 

tra orașului, 178 pădurea Crin- 

"gul, 1500 moșia orașului și ca 

200 moșia Girlași. Terenul e 

șes, întrerupt de mici declina- 

țiuni. Apele cari îl udă, sunt: 

riul Buzău, la E.; Iazul-Mori- 

lor,. (abătut din riul Buzăii), la 

N.-E.; apa: Negreasca la S. și 

canalul, abătut din Iazul-Mori- 

lor, care străbate partea de N. 

a orașului. Pentru trebuinţele 

domestice și alimentaţiunea se 

întrebuința pănă acum apa de 

puțuri, care conține multe ma- 

terii neorganice și mai cu seamă 

var, ceea ce o face improprie . 

nutriției și prin urmare. sănătă- 

ţei. Acum cu nouele lucrări de 

edilitate,. aceste inconveniente 

aii dispărut şi orașul se alimen- 

tează cu apă bună subterană, 

adusă prin tuburi din Cringul. 
Din punct de vedere al consti- 

tuțiunei geologice, terenul'e ar- 

gilos, acoperit de un strat sub- 

țire de humus. Părţile mai joase 

"sunt acoperite adesea de ape 
stagnante, , dind naștere multor 

boale şi mai cu 'seamă friguri- 

lor intermitente. 

Clima. Oraşul fiind situat 

pe șes şi departe de ori-ce a- 

dăpost, este expus vinturilor. 

Gurile văilor: Buzăul, Slănicul, 

Cilnăul, stau deschise asupra sa 

în partea de N. şi NE. adu- 

cînd în contrai suflarea vîntu- 

lui Munteanul și a 'subdiviziei
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sale Vrinceanul (N-NE). Cri- 

vățul, sprinten, rece şi violent, 

cu înfiorătoarele sale şuerături, 

îl bate în partea de N.E.; A- 

ustrul saii Sărăcilă, nu mai pu- 

țin aspru, violent și uscat, îl 

bate în partea de V. și N.-V.; în 

fine  Băltăreţul, lin și bine-fă- 

cător, îl bate în partea de S.- 
S.E., rar și de o scurtă du- 

rată. Aceste vinturi, adesea ne- 

plăcute, fac ca nici 50 zile pe 

an, orașul să n'aibă atmosfera 

liniştită, Tot din cauza vînturi- 

lor, atmosfera e foarte variabilă 

şi cu treceri subite de la frig 

la cald și vice-versa. Seceta e 

predominantă ; rar veri cu ploac” 

suficientă, rar ierne cu zăpadă, 

care să-i acopere solul. Ano- 

timpii n'au o durată fixă, iar pri- 

măvara aproape lipseşte; toam-: 

nele însă, sunt lungi, calde și 

plăcute. | 

Agricultura sa e restrinsă, a- 

vind mai desvoltată cultura gră- 
dinelor de zarzavat, al cărui pro- 

dus îndestulează nu numai lo- 

calitatea, dar se exportă pănă 

în părțile depărtate ale țării și 

mai cu.seamă în Brăila, Bucu- 

rești și Oltenia. Industria este 

aproape în faşe. (A se vedea 

industria judeţului, unde e co- 

prinsă și a oraşului). Are 8 mori 

pentru măcinatul griului şi al po- 

rumbului pe Iazul-Morilor, pre- 

cum și două mori cu aburi. Co- 

merciul principal constă din des- 

facerea cerealelor, a vitelor, alem- 

nelor, a vinului, a spirtului, a ţui- 

cei, a brinzeturilor, etc., care par- 

te se consumă în localitate, parte 

trece și în alte judeţe. Impor- 

tul pentru magazinele de lip- 

scănie, hăinărie, marchidănie, 

brașovenie şi băcănie se face cu 

deosebire din Austro-Ungaria 

şi Turcia, apoi din (Germania, 

Elveţia, Franţa și Rusia. Tir- 

guri are : Drăgaica, de la 18—24 

Iunie; tîrgul de toamnă Carol 

56360. Slurete Dic[ionur Gengrujic. Vol, 11. 
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I sai Valea-Teancului, de la 18 

Septembrie pănă la 15 Noem- 

brie, care se ţine în toate Sim- 

betele și Duminicele. şi tirgul 
săptămînal de Simbăta. Are trei 

pieţe: Oborul, Sf. Ingeri și Da- 

cia. Cea d'intiiă, atît pentru a- 

limente, cit şi pentru vinderea 

şi cumpărarea tuturor obiecte- 

lor necesare traiului, cea da 

doua numai cu alimente, iar 

cea d'a treia pentru zarzavaturi, 

lăpturi şi întru cît-va pentru în- 
călțăminte. Vite are: 865 boi, 

620 vaci, 235 viței, 28 bivoli, 

122 bivolițe, 586 cai, 363 epe, 

122 mînji, 340 oi, 36 capre, 4 

asini și 1210 porci. Stupi 140. 

Căi de comunicaţie are: a) 
Liniile fierate: Buzăii - Ploești, 

Buzăii-Brăila, Buzău - Rîmnicul- 

Sărat, la care sar putea adă- 

uga și linia Buzău - Pătărla - 

ge. 6) Șoseaua naţională: Bu- 

zăi-Ploești și Buzău-Focșani. c) 

Șoselele judeţene: Buzăii-Fron- 

tiera, Buzăi-Rușiavăţul, Buzăii- 

Brăila, Buzăii-Urziceni și în fine 

4) mai multe șosele vecinale co- 

munale ale comunelor circum- 

vecine. Circulațiunea în oraș și 

împrejur e înlesnită prin trăsuri 

cu cai: 60 birji de piaţă și 153 

particulare. 

Orașul Buzăii e format din 

următoarele părți: Tirgul, Epis- 

copia, Banul, Domneasca, Broş- 

teni, Frăsinetul, Girlași și Poșta, 

care reunindu-se aii dat naștere 

orașului actual, sub-divizat acum 

în următoarele sub-urbii: Tirgul, 

S-ţii Ingeri, Episcopia, Banul, 

Sf, Nicolae, Girlași, Broșteni și 

Poșta. 
Populaţia sa era în 1890 de 

17300 loc., din cari: bărbaţi în- 

surați 3313, neînsuraţi 440, vă- 

duvi 480, divorţaţi 106, băeți 

4453; femei măritate 3313, vă- 

duve 766, fete 4427. Această 

populaţie trăia în 3780 case, 

cea-ce "dă cite 7 loc. pentru o   
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casă. După naționalități se îm- 
părțeai ast-fel: 13991 Romini, 

151 Greci, 2112 Izraeliţi, Soo 

Austro-Ungari, 44 Germani, 13 

Francezi, 25 Italieni, 36 Poloni, 

16 Sirbi, 76 Bulgari, 13 Ruși, 

7 Armeni și 16 Turci. După 

profesiuni se impărţeati ast-fel: 

1489 comercianţi, din cari 1046 

Romîni, 231 Izraeliţi și 212 stră- 
ini de diferite naționalități. Me- 
seriași sunt 466, din care mare 

parte străini şi mai cu seamă 

Izraeliţi. Media nașterilor e de 

648, a deceselor de 507, acă- : 

sătoriilor de 114. Populaţia creș- 

te cu o medie anuală de 141 

"suflete. 

Acum Buzăul are 19000 loc. 

Comuna avea în 1890, 3463 con: 
tribuabili, din cari 1021 comer: 

"cianți Romiîni, 210 străini și 217 

Izraeliţi. Budgetul comunei, care 

în 1889 era de lei şo1156.16, 

acum'e în sumă de lei 825036.94. 
Pentru administrarea orașului 

este un consiliii comunal, avind 

în cap pe primar... Consiliul e 

compus din 15 membri: 8a- 

leși de 501 alegători, cari for- 

mează colegiul I, şi 7 de 957 

alegători direcţi și 623 prin de- 

legaţie, cari formează colegiul 

al Il-lea. Orașul e împărțit în 

4 colori: Roșu, Negru, Galben 

și Albastru. Paza de noapte şi 
de zi:'se face de agenții poliție- 
nești și de 120 gardiști, 

In oraş e reședința Tribuna- 

lului, a două Judecătorii de O- 

col, a Sub-Prefecturei plășei Cim- 

pului, a Curţei cu Juri și a Poli- 

ției. IE reședința Episcopului E- 

parhiei Buzău, a Consistoriu- 

lui, a Protoiercului județului, a 

Revizorului școlar șia Sub-Ins- 

pectorului silvic, a Oficiului te- 

legrafo-poșştal, a Creditului agri- 

col, a - Casierici generale, etc. 

Instrucţiunea publică e repre- 
zentată prin următoarele școli: 

Liceul şi Școala profesională de 

16
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fete; 8 școli primare: 4 de băcţi 

și 4 de fete, și prin 3 institute 

private: 2 de băeţi și 1 de fete, 

precum și prin 2 şcoli confesio- 

nale, una catolică și alta izraelită. 

Are 6 biserici: Episcopia, Banul, 

Sf. Îngeri, Neguţătorii, Sf. Ni- 

colae și Broșteni, afară de ca- 

pela de la cimitirul Dumbrava 

şi biserica, în ruine Girlași. Este 

o Sinagoga și 2 case de rugă- 

ciuni ale Izracliţilor. Numărul 

preoților de mir este de 11, dia- 

coni sunt 3, cîntăreți 10, para- 

cliseri 5, afară de personalul mo- 

nahal al serviciului Episcopiei. 
Are o staţiune meteorologică 

de al II-lea ordin, 3 farmacii, 

4 librării, 2 tipografii, 6 oteluri, 

un stabiliment de băi, etc. Cir- 

culația în interiorul orașului se 

face pe cele 102 strade, mai 

toate pavate și iluminate. Ba- 

riere sunt 7. Ca locuri de pre- 
umblare sunt : grădina orașului, 

Cringul, frumoasă pădure, gră- 

dina Episcopiei și grădina Mar- 

„ ghiloman. Intre edificiile mai în- 

semnate sunt: Episcopia, cu fru- 

__ moasele ei palate și grădinele ce 

-oînconjoară; Liceul, școalele pri- 

mare; cazarmele: călărașilor, do. 

robanților și pompierilor, unde 

este și un foișor de observația in- 

cendiilor; Prefectura, Tribunalul, 

Penitenciarul, Spitalul Girlași, 

eic., la care s'ar putea adăuga 

mai multe case particulare. 

Episcopia, Banul, Girlași și 

Broșteni, sunt descrise la lite-: 

rele respective; în privința ce- 

lor-l-alte vom menționa datele 

mai importante.! , 

„Biserica Sf. Îngeri a fost 
fondată pentru prima oară, pe 

la anul 1600, căci în pantahuza 

de înscriere pentru zidirea ei se 

- găsea trecută în cap Doamna 

Neaga, cu suma de 100 talere. 

Ea:a fost rezidită în 'anul 1833 

.prin îndemnul Episcopului Che- 

“ sarie și cu cheltuiala“ orășenilor.   
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“În noul frontispiciă nu s'a tre- 

cut data vechei fondări. 

Biserica Neguţători a fost zi- 

dită pentru prima oară de Ba- 

dea Obrei, la anul 1649, dar a că- 

zut curind în ruine; urmele ci au 

stat pănă în anul 1806, cinda 
ars Buzăul. Ruinele eraii cunos- 

cute sub numele de Biserica-Ţi- 

găncei, (poreclă dată de Greci 

în deridere). Pe la anul 1700, 

Caloian căpitanul de Buzăiă, re- 

zideşte această biserică puţin 

mai la N.; a cheltuit lei 32000 
cu rezidirea, după cum se declară 

în frontispiciii; ruinindu-se și a- 

ceasta cu totul, a fost zidită a 

treia oară, la anul 1850, de că- 

tre neguțătorii din tirgul Bu- 

zău, de unde şi: numirea ei de 

Neguţitori. Neguţătorii fiind în 

mare parte Greci, biserica a pur- 

tat mult timp şi numele de Bi- 

serica-Grecilor. 

Frontispiciul bisericei Negu- 

țători: «Biserica și casa a ce 

lui Prea Înalt sunt. Două sute 

ani am primit în sînul meii ru- 

găciunile, plingerile și făgăduin- 

ţele fiilor mei, de cînd mă zi- 

dise evlaviosul meii Badea O- 

„_brei, în zilele prințului Mateiri 

Basarab. Curgerea timpului a- 

ducîndu-mă în ruinare, bunul 

mei. fiii, răposatul în fericire, 

Medelnicerul Nicolae Caloian a 
jertfit 32000 lei, pentru a mea 

reinființare ; iar cu ajutorul ce- 

lor-l-alţi fii ai mei: Serdarul Di- 

mitrie Sărățianu, Atanasie Poe- 

naru, Costică Nicolaii, Fraţii Mi- 
haiu și Costache, Iane Icono- 

mu, Sava Diamandi, Ștan Stă- 

nescu, împreună și cu iubiții mci 

orășeni, m'aă adus: în starea în 

care mă aflu. Cititorule, află. că 

afară de mine ușurare nu e. Fe- 

riciţi ai mei, din credința lor 

exist, 1850. 

Săvirșită în zilele prinţului 

Barbu Dimitrie Știrbeii şi cîr- 

muitor Sf. Episcopii Buzăii, D. 

  

  

__BUZĂUL (ORAȘ) 

Filoteiii. Sfinţită 8 Septembrie». 

(Stilul acestui. frontispiciă, ca 

și al bisericei de la Găvănești, 

etc., denotă că autorul lor e Ga- 

briel Munteanu, profesor pe a- 
tunci la Seminar). 

Sf. Nicolae a fost zidită pen- 
tru prima cară la 1826, de că- 

tre grădinarii bulgari, de unde 

și numirea ci de Biserica-Sir- 

bească. 

Ia secolul XVIII-lea exista în 

Buzăi încă o biserică, situată 

în fața Grădinei Publice, pe lo- 

cul unde se află astă-zi farma: 

cia Weber și prăvăliile Geor- 

gescu. Fa fusese zidită de Con- 

„stantin Căpitanul, care fugise de 

peste Olt și se stabilise în -Bu- 

zăii. In 1806, cind Buzăul a fost 

ars de Turci, această biserică 

a căzut în ruine. Cu reînființa- 

rea orașului, în 1830, a dispă- 

rut ori-ce urmă despre existen- 

ţa ei. 

iVoțiuui istorice. Orașul Bu- 

zău şi-a luat cel mai. tîrziu naş- 

tere de o dată cu descălicarea 

lui Radu-Negru, ceea ce se con- 

firmă și prin relațiunile lui Gia- 

como Lucari. (Vezi Istoria ju- 

deţului). D. Hasdeii îl găsește 

existind în timpul lui Alexan- 

dru Basarab, mai mult ca tirg 

de cit ca oraș (1350). După a- 

ceastă epocă a mers continuii 

dezvoltindu-se şi populindu-se. 

In.ceea ce privește vechea sa 

vatră, vom menţiona cite-va do 

“cumente,. pentru a o putea de- 
"termina cu certitudine. Intr'un 

hrisov al lui Mihaiui-Viteazul, din 

1594, prin care dă voe călugă. 

rilor de la mănăstirea Banul să- 

Şi facă o moară pe apa Bu- 

zăului cu 9 roate, :se zice: «Da- 

t-am Domnia mea această po- 

runcă a Domniei- mele, sfintei. 

şi dumnezeeștii mănăstiri, care 

este din jos lingă orașul Dom- 

niei-mele Buzăi». Intr'un bhri- 

'sov a ui Mateiii Basarab, din
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1643, Ianuarie 24, prin care re- 

“ gulează proprietăţile moșnenilor 

Beceni și ale mănăstirii Ot.-Me- 

nedicul, sai Vintilă-Vodă, care 

avea în oraș metohul Frăsine- 

_tul, devenit în urmă scaunul E- 

piscopiei, se zice: «Şi metohul 

- SF. mănăstiri Menedic, de la 

mori, de la Buzău, din jos de 

"târgul Buzăului» și mai la vale: 

«Și iar să fie Sf. mănăstirii Me- 

nedic Metohul din tirgul Bu- 

zăului, din oraș, fiind că este 

al Sf. mănăstiri de baştină ve- 

chiă». Din aceste 2: hrisoave 

"ar rezulta, că, dacă Banul, Epis- 

“copia sunt din jos de tirgul 
Buzăului, Buzăul să fi fost mai 

spre N., adică în com. Simi- 

leasca, Verneşti sai Nișcovul, 

„dar nici ruine, nici tradiția, nici 

vr'un document posterior nu 

confirmă aceasta, nici nu o ad- 

mite. Urmează dar că prin ex- 

presiunea: «din jos de oraș» să 

ințelegem: «afară din oraș». 

Tot cu acest înţeles este în- 

trebuințată expresiunea: «Din 

jos de oraș» "şi de cronicarul 

Constantin Căpitanul. Vezi Bălce- 
scu, «Mag. Ist.>, vol. I,p. 211, 

2S1 etc. D. Odobescu, în .nu- 

vela sa «Doamna Chiajna», ŞI, 

« Mormîntul>, interpretă această 

expresiune iarăși prin cuvintele: 

«din jos de oraş», prin «afară 

de oraș». Rezultă dar pănă la 

„evidenţă, că vechia vatră a tîr- 

_gului Buzău, trebue pusă între 

Episcopie și mănăstirea Banul. 

“In cazul acesta, Banul şi Epis- 

copia fiind afară din oraș, ve- 

chia vatră a tirgului Buzăi că- 

dea între ele amindouă, adică 

unde e și astă-zi tirgul orașului 

Buzău. Tot din hrisovul lui 

" Mateiii Basarab, reese că Bu: 

zăul în secolul al XVII-lea avea 

două părți distinse: tirgul și 
orașul : «Metohul din tirgul Bu- 

zăului, din oraş», și că tirgul 
se ținea alături. Cu aceste date   
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corespunde, nu numai tradiția, 

și amintirile bătrinilor, dar și 

urmele vechi de construcțiuni 

și ordinea așezării lor. Tirgul 

era în vechime unde sunt as- 

tă:zi stradele: Tirgul-Orășanul 
și Oborul, iar orașul mai mult 
în jurul mănăstirii Banul. Pănă 

pe la începutul acestui secol, 

partea orașului care formează 

astă-zi coloarea de Negru și S. 

coloarei de Roșu, era mai mult 

o pădure, care începea de la 

Broşteni, trecea pe la N. Epis- 

copiei, pe la pădurea Cringul, 

care încă se conservă din acest 

masiv şi ajungea la pădurea Fra- 

sinul (la S$. orașului). Unde e 

acum Grădina Publică, era ba- 

riera, pe care se eșea din oraș 

spre Moldova şi renumitul puț al 
Tătarului, pe care ciți-va bătrini 

încă-l mai ţin minte. Piaţa Dacia 

era un vast smirc plin de richită 

și păpuriș, unde se vînaii rațe săl- 

batice, iepuri și chiar lupi. Pe 

la 1560, călugării de la mănă- 
stirea Qt..Menedicul cumpărară 

de la municipalitatea oraşului 7 
pogoane de loc, in apropiere 

de tirgul Buzăului, unde ridi- 

cară metohul Frăsinetul, ca să 

aibă unde trage, cînd vor. veni” 

în oraș. Acest metoh devenind 

mai în urmă scaun episcopal, 

pădurea, care-l înconjura, în- 

cepu a setăia, populaţia a se în- 
desi și o mulțime de Țigani robi 

ai Episcopiei şi lude ai început a 

popula aceâstă părte de N. a ora- 

șului, Țiganii mănăstirii Banul o- 

cupară partea centrală (Str. Pă- 

cei, Independenţei, Carol I, Cuza- 

Vodă), iar ai Bradului, partea 

de S. (spre bariera Urziceni). 

Totuşi, de și populaţia ce se 
_grămădise aci și poziţiunea cen- 

trală, da a se înţelege, că acest 

oraș va deveni în curind unul 

din cele mai însemnate, însă 

fiind pus în drumul tuturor inva- : 

ziunilor, mai fie-care năvălitor   
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s'a cercat a-l distruge din _te- 
melii. Mehmet Beg, în 1521, îl 
devastează cum n'a fost oraș je- 

fuit pănă atunci («Mag. Ist.», vol. 

I, p. 158). La 1596 a fost prădat 
și ars din noii (vezi Istoria ju- 

deţului). La 1637—1639, Va- 

sile Lupul și ginerile săi Timuș 

cu Tătarii nu lăsară din oraș 

- piatră pe piatră (<Cronicele», vol. 

-I, p. 333. «Mag. Ist.», vol. |, p. 

296). Ungurii, veniţi în ajutorul 

lui Mateiii-Basarab, sub Kemeni 

Janoș, prădară ce mai rămăsese 

de la Tătari. După încheierea 

păcei, Matcii-Basarab făcu tot 

ce putu de a întemeia orașul; 

la 1649 reconstrui Metohul Fră- 

sinetul, ars de Timuș, care de- 

veni imediat scaunul Episcopiei 

Buzăi. Sub Brincoveanu și cîţi- 

va. însemnați Episcopi, Buzăul 

începu iar să se dezvolte şi să . 

devie chiar un centru de cul- 

tură. Inmulţirea 'Turcilor, cari, 

sub pretext de comerciii se sta- 

„ biliseră aci, ba se întinseră pănă 

în poalele munţilor, descuragiă 

cu totul pe locuitori, iar cei a- 
vuţi părăsiră orașul şi începură 
a se retrage în munți. [ Rusia, 

începînd luptele sale contra Tur- 

cilor, mai în fie-care campanie 

a: ocupat Buzăul și nesfirșitele 

podvezi, ce impunea locuitorilor, 

ai speriat şi pe cel'ce mai ră- 

maseră, silindui să fugă. In 

1806, Generalul Kamensky, după 

ce arse toate satele din jurul 
orașului, stabili trupele, parte 

în Buzăi, parte în Mărăcineni. 

Șapan Oglu vine din Brăila .cu 

Turcii, alungă pe Ruși şi dă 

-foc Buzăului, pustiindu-l, așa că 

Episcopul Constantin (1793— 
1819) libera chitanţe oamenilor 

săi de servicii: «N. N. din sa- 

tul Buzăii». Singurii proprietari, 

ce rămăseseră “acum, erai: E- 

piscopia, mănăstirea Banul "și 

“turcul Mola Asan, care pănă la 
* 1828 dispunea de toată 'soarta
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şi averea oraşului. Foștii negus- 
tori ai Buzăului mutaseră tîrgul 
la Nișcov, sai umbla din loc 

în loc, să-şi desfacă puţinele 
mărfuri ce aveaii, cînd nu erati 

„răpite de Turcii Capanlii, ce-'şi 
„aveai barace la Clinciii, unde 
mai mult jefuiaiă de cît cumpă- 
raii. Totuși însă Rușii stabilesc 

aci, în 1806, o puternică colo- 
nie de Bulgari, care se ocupa 
cu grădinăria, și care trăia mai 

sigur și mai comod de cit în 

patria-mumă, După încheiarea 
păcei, vechii tîirgoveţi ai Buzăului 
trimit Domnului Caragea o peti- 

țiune, în 1812, ca să le dea voe 

să se întoarcă dela Nişcov în 
Buzău și să reînființeze vechiul 
tîrg, ceea ce ai și obținut. E- 

„venimentele din 1821 împiedică 
din noii acest avint și orașul 
nu poate înainta. In anul 1828, 
cu luarea Brăilei de Ruși, cu- 
rățindu-se și Buzăul de Turci, 
locuitorii începură a prinde ini- 
mă şi a se intoarce la vechile 
lor locuinţe. Tot în acest timp, 

o. nouă colonie bulgară viind în 
Buzăiă, parte s'a stabilit la Vestul 

„orașului și în com. Mărăcineni, 
„iar parte a trecut: unii la Huşi 

şi alţii la Ploești. După 1828, 
orașul începe a se reconstrui. 
Regulamentul Organic îl numă- 
ră între capitale și vechie cădere 
de isprăvnicat. Dintre familiile 
boereşti, cari se reîntoarseră 

sunt: Chrisoscoleii, Buzoianu, 

Jugă-Urs (Sărăţeanu), Mehtup- 
ciu, Vernescu (Cireșoiii), Mus- 
celeanu, Picleanu, „Arion, Chir. 
culeşti, Tăutu, Armașu, Codrea- 
nu, etc., așa că orașul în 1835 
numără 3800 suflete. In 1844 

. populaţia ajunsese la 7000 și 
de atunci a mers continuii cres- 

„cînd. Dezvoltarea cea mare a 
luat-o după 1870, în urma, des- 
chiderei căilor fierate. 

lată petițiunea trimisă de ve- 
chii tirgoveţi, lui Caragea la   
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I8I2, dimpreună cu alte hirtii 
relative : 

„Prea Înălțate Doamne, 

Jeluim Măriei Tale, că aici, în orașul . 

Buzăului, fiind obicinuit din vechime de 
se făcea tirg o dată pe săptămînă, după 
cum se urmează pe la toate orașele, peu- 

tra alișverișul locuitorilor şi înlesnirea 
celor trebuincioase ale 'Tirgoveţilor sa 

şi urmat acest tirg pănă în răsmeriţa ce 

a fost; iar după ce s'a călcat şi robit 
orașul asupra răsmeriţei, cum este știut, 
răspindindu-se și noi negustorașii şi lo- 
cuitorii tirgoveţi pe unde am putut; vă- 
zînd că și din pricina drumului wo să 
mai putem stărui la locul nosiru, sai a 
se mai urma facerea tirgului Ja ziua cea 

rinduită, de sunt acum 4 ani, prin po- 

runcă și după jalba ce am dat stăpînirei 

de atunci și cererea ce am făcut, s'a 

orinduit acest tîrg, să se facă în Buzăii 

afară, la un loc mai ferit ce se numește 

Nișcovul, unde pănă acum s'a şi urmat, 

Acum, după ce ni-s'a vestit bucuria pă- 

cei și a Mărirci Tale milostivă stăpinire 

(care de la milostivul Dumnezeii o cerem 

să fie ani mulţi și fericiți), pe vreme de 

iarnă, cum am putut, am năvălit și ue- 

am: adunat la căminurile noastre, silin- 

du-ne de ne-am ffcut de o cam dată, 

care bordeie, care colibe, cum am putut 
pănă în primă-vară, ca să se facă orașul 
iarăşi în starea lui și fiind-că tirgul se 
urmează tot acolo la Nişcov,. în poalele 
muntelui, unde la nevoie s'a urmat în 

vremea răsmeriței și osebit că lucul este 

neîndeminatec, dar și nouă neguţătora- 

șilor şi: locuitorilor ne este peste mînă 

şi din pricina asta pătimim de toate cele 

trebuincioase, pănă și de zahareaua tre- 

buincioasă pentru hrana noastră și de 

lemne de foc. Printr'această plecată jal- 

bă, dar ne rugăm Mărici 'Tale ca să dea 

luminată poruncă de a se muta facerea 

acestui tirg de la Nişcov iar la Buzăi, 

unde în vechime a fost cu obor de vite, 

de zacharele, de cherestelele și pentru 

înlesnirea noastră de a ne putea face 

casele, prăvălioarele, ce ni-s'aii stricat în 

„vremea răsmeriței și a venit orașul în sta- 

rea ce a fost mai înainte. Şi pentru a 

„locuitorilor Mărici “Tale alișveris, căci 

nemutindu-se tîrgul aici în Buzăii, pre- 

cum zicem, este de mare sminteală și 

discolie la toţi și să fie mila Mărici Tale. 

ARobit Mărie Tale 

Nul negustorușii i locuitorii de lu 
tirgul Buzăului. Jud, Buzăa, 

D-ta Ipistatule al logofeţici mari a 

“Țărei-de-Sus, vei vedea jalba aceasta,     
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pentru care poruncim Domnia mea să 

cercetezi și la cererea ce fac jeluitorii 

să ne arătaţi în scris. 1S12, Decembre 

15. 

Bio Vel „Medelniceru (nedescifrabil). 

Io Ioan George Caragea, Voevod i 

upod z Vlascoe, . 

Dumneavoastră, Ispravnicilor din Sud. 
Duzăii, cind în adevăr, cum arată jelui- 
torilorii, va fi cu voinţa și primirea tu- 
turor locuitorilor i neguţărorașilor din 

orașul Buzăii, de a se muta acel tîrg la 

* locul unde a fost din vechime și din 

această mutare nu se va izvodi vre-o 

sminteală sati zătîhnire la alișverișul și 

folosul locuitorilor, poruncim să se mute 

acel tîrg la locul unde a fost mai îna- 

inte, cu urmare intocmai precum mai 

jos în această anafora, se coprinde 1812, 

Decembre 19. 

(L. $.) Vel Logofăt (nedescilrabil). 

Prea Înălțate Doamne, 

După luminata poruncă a Mărici Tale 

ce mi-se dă la această jalbă, a neguţă- 

torilor şi locuitorilor ot tirgul Buzăului, 

făcînd cercetare, m'am pliroforisit că cu 

adevărat acest tîrg în răsmerița arătată, 
nu numai alte nevoi a pătimit, ci și de 

ostași s'aii ars și cu slobozenia i porun- 

ca stăpinirci s'aii tras mai sus în poa- 

“lele muntelui la un loc ce se zice Niş- 

„_covul: iar acum cînd din mila lui D-zeii 

s'a făcut pace, urmează ca fic-care să 

fie în starea lor de mai înainte, Și acest 

tirg fiind vechii și cădere de isprăvnicat, 

cum și loc de conac al trecătorii, cu cu- 

viinţă este a se da luminata poruncă a 

Măriei Tale, ca să vie tirgul la locul 

cel vechiii, unde să'și facă alizveri;, atit 

cu altele cât și cu obor de vite, cum 

este şi alte tîrguri, ca un trebuincius şi 

de folos și locuitorilor și orășenilor și 

D-lor Ispravnicii că publicuiașcă și să 

îngrijească a se pune în lucrare porunca, 

"=aii precum se va găsi cu cale de Inăl- 

țimea Ta; se va da porunca Inălţimei 

“Tale de urmare. 1512, Decembre 16. 

Dumitrache Palet Logofăt. 

Buzăul (Episcopie). Radu al 
V-lea-cel-Mare, suindu-se pe tro- 

nul țării (anul 1496—1508), vă- 

zînd relele ce bintuiaii biserica, 

chiamă din Constantinopole pe 

fostul patriarh Nifon și-l însăr- 

cină cu administrarea ei, zicîn- 

du-i: <Eu să domnesc, iar tu
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să mă înveţi legea lui D-zeu și 

să ne fi tată și păstor», Nifon 

“procedă la îndeplinirea. sarcinei 
sale și. chiar în acel an sfătui 

pe Domn să înființeze două E.- 

piscopii: cea de Rimnic şi cea 
de Buzău (Șincai, «Cronica», 

ed. II, vol. II, pag. 146). Dio- 

cesa acestei Episcopii fu coim- 

pusă din judeţele : Buzău, Rîm- 

nicul-Sărat, și Sacul; mai în ur- 

mă printr'un hrisov al lui Radu 
al IX-lea, fiul lui Radu-cel-Mare, 

din 1544 îi se alipi şi județul 

Brăila. Primul Episcop a fost 

Paisie, dar atit dinsul cit și suc- 

cesorii săi, pănă la 1649 n'ati a: 

vut în Buzăii o biserică, ca scaun 

episcopal, ci steteaui în Tirgovi- 

-şte, în jurul Domnului, venind în 

Buzăi numai cînd făcea in- 

specţii, sai eraii chemaţi de 

alte împrejurări. In anul 1532, 

Vintilă-Vodă ridicînd însemnata 

mănăstire Ot-Menedicul, Epis- 

copii încep, cînd veneaii în Bu 

zăă, să tragă la această mănă- 

stire și să o considere cao re- 

şedinţă episcopală. Călugării de 
la Ot-Menedicul înmulțindu-se 
și întinsele lor proprietăți che- 

mîndu-i des în Buzăi, se văd- 

siliți să cumpere de la munici- 

palitatea orașului 7 pog. loc 
ca să-și construiască un metoh, 

Frăsinetul, situat unde e acum 

grădina Episcopiei și ale cărui 

ruine se văd încă. Episcopii în- 

-cep şi ei a nu se mai duce la 

depărtata niănăstire Ot-Mene- 
dicul, ci a se opri la metoh, 

ori de cîte ori veneau în Bu- 

-zăii. Vasile Lupul, în 1639, în- 

cepind expedițiunile sale con- 

tra lui Mateiii-Basarab, prădă și 

arse schitul Frăsinetul, împreună 

cu orașul și chiar Episcopul tim- 

pului, Ștefan tipograful, fiind a- 

tunci în Buzău, a fost luat pri- 
zonier. După încheierea pâcei, 

Mateii-Basarab, atit din îndem. 

„nul Episcopului Ștefan, cit și   
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pentru a compensa pe călugări 
de pierderile suferite, începe, în 

1648, a ridica vechiul schit Fră- 

sinetul, însă în proporţiuni mai 

„mari și în 1649 îl termină. În 

acest an, Episcopul Ștefan, de- 

venind Mitropolit al ţării, în 

locul săii, sacră pe Serafim E- 

piscop al Buzăului. Serafim ex- 

primă dorința ca acest metoh 

să devie scaun episcopal și E-: 

piscopii să-și aibă reşedinţa aci, 

„Cererea sa, se aprobă de Domn, 
ba ceva mai mult, reușește a 

transforma biserica-mumă, Ot- 

Menedicul, în metoh al fostului 

metoh Frăsinetul, devenit acum 

Episcopie, şi averile Ot-Mene- 

dicului a fi administrate de E- 
piscop. Această biserică fiind 
slăbită de cutremure și prădată 

de mai multe ori, Ipiscopul 

Metodie în 1742, o repară și o 
înfrumusețează, dar iarăși cu- 

tremure și invaziuni o slăbiră 

şi o despuiară de ori-ce orna- 

ment. Episcopul Chesarie, acel 
rivnitor de cele Dumnezeești, 
văzind-o în această stare, în a- 

nul 1832, o restaură din noii, 

o împodobi în mod demn deo 

Episcopie, clădind în jurul ei 
mărețe palate: casele domneşti 

pe temeliile. caselor făcute de 

Mateiii- Voevod, seminarul, con: 

sistoriul, tipografia, locuinţe de 

călugări, etc., âpoi grădini în- 

tinse și frumoase, așa că Epis- 

copia de Buzăii, ca local, e și 

astă-zi cea d'intiiii în ţară. 

- Frontispiciul ei este acesta: 

«Această sfintă și Dumneze- 

iască biserică s'a zidit din te- 

melie de răposatul întru fericire 

Mateii-Basarab - Vodă, la leat 

1649, după ce mai întîi a dă- 

rîmat din temelie pe cea vechie, 

făcută de strămoșii săi, arsă și - 

stricată de năvălirile barbari- 

cești. Incepător acestui scaun 

fiind chir Serafim Episcop. La 

leat 1740, fericitul lEpiscop, chir   
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Metodie, așezindu-se în acest 

scaun și găsindu-se stricată de 

cutremure și părăginită de oș- 

tiră, Sa apucat mai întîiă de a 

dărîmat turlele slăbite și a zi- 

dit altele, apoi a împodobit-o 

atît pe dinăuntru cit şi pe din - 

-afară; iar la leatul 1832, iubi- 

torul de D-zei Episcop Chir . 

Chesarie, văzind iară toate tur- 

lele slăbite de cutremure și des. 

podobită de toată frumuseţea, 

„ce s'ar fi cuvenit să aibă o ast- 

fel de sfintă Episcopie, încă și - 

prădată de toate lucrurile sale 

cele mișcătoare, în vremea răz- 

vrătirei din leatul 1821, s'a a- 

pucat cu rivnă şi grea cheltu- 

ială de a dărimat întiiii. turlele; 

pe doi stilpi din biserică și pe 

toate ferestrele le-a făcut cu 

meșteșug arhitectonic, apoi des- 

tencuind-o, atit pe dinăuntru, 

cit și pe din afară, a împodo- 

bit-o înăuntru cu iscusită zu- 

grăveală, cu timplă şi cu alte 

siipături poleite, iar pe din a: 

fară cu foarte frumoasă arhi- 

tectură ; asemenea înfrumuse- 

țindu-se tot atunci și clopot- 
nița și așa cu multă dragoste 
şi libov, ait înoit toate pănă la 

cel mai mic lucru spre vecinica 

sa pomenire; şi s'a isprăvit tot 

lucrul acesta în zilele Domnului 

Alexandru . Dimitrie Ghica-Voc-” 
vod, la leatul 1834, Decembre 

30 şi s'a sfințit cu multă cere- 

monie bisericească», 

Inscripţia susține că Mateiii- 

Basarab a făcut această bise- 

rică în locul celei făcute de stră- 

moșii săi, ceea-ce e în contra: 

zicere cu toate datele istorice, 

Probabil că Episcopul Chesarie, 

la redijarea acestui frontispiciii 

ma consultat mai. de aproape 

Istoria.—O altă greșală făcută de 
acest mare Episcop, eși aceasta; 

In timpul păstorici; sale a res- 

taurat, sai a zidit din noi, mai 

toate bisericile istorice din ju- 
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deț și a pus frontispicii nouă, în 
care nu se mai menționează 
data și primii fondatori, ci se 
mulțumește a declara : « Această 
sfintă biserică s'a făcut de E.- 

„piscopul Chesarie în locul celef 
vechi», | | 

Episcopia Buzău a avut mai 
multe metohuri: Adincata, A- 
lunișul, Berca, Cheea (Prahova), 
Cislăul, Cozieni, Găvanele, Gă- 
vănești, Merei, Pirscovul, Pinul, 
'Proşca, Săseni, Sf. Dumitru (Bu. 
cureşti), Sf. Nicolae (Focșani) 
şi Vintilă-Vodă, ale căror averi, 
împreună cu ceea-ce era pro- 
prii Episcopiei, se administra 

„ de Episcopi, din cari, unii au 
ştiut să facă fapte laudabile, iar 
alții și-au apropiat veniturile 
pentru bunul lor traii şi al 
neamurilor lor. După seculari- 
zare, Episcopia a încetat de a 
mai avea metuhuri., Diecesa Bu- 
zăului constă actualmente din 

„două judeţe: Buzăul și Rimni- 
cul-Sărat și e împărțită în 11 
parohii urbane (4 în Rimnic) 
și 197 rurale (84 în Rîmnic), 
avînd 15 biserici în parohiile 
urbane și 400 în cele -rurale, 
cu un număr total de 432 pre- 
oți, 6 diaconi şi 693 cîntăreți. 
Pentru administrarea clerului 
sunt doi protoerei, unul cu re- 

“şedinţa în Buzău şi altul în Rîm- 
nic. Tot în Rimnic trebue să 
stea și un arhierei, locotenent 
al Episcopului de Buzăii. 

Episcopii ce aii păstorit e.. 
„ parhia Buzăului, după datele ce 
am putut culege din diptice, 
frontispicii, condica episcopilor, 
«Istoria bisericească de Les- 

"viodax», etc., sunt: Ă 
1. Paise, primul episcop, sa- 

crat de patriarhul Nifon, păsto- 
rește de la 1496 —1526. Domnul 
țării, Radu-Voevod, îi dăruește 
pădurea” Cringul (Braniștea), de 
lingă oraș, interzicînd tuturor 
orășenilor intrarea într'insa,   
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2, Anania, de la 1526—1544. 

3. leremia, se suie pe scaun 

la 1544; i-se mărește ! diecesa 

de Radu IX, adăugindui şi ju- 

dețul Brăila, dar, în anul 1546, 

devenind raia turcească, die: 

cesa rămîne în limitele de mai 
înainte. EL Jasă locul lui 

4. Atanasie, care păstorește 

de la '1558—1587. 

5. Luca ocupă scaunul epis- 

copal în 1587 ; se distinge prin 

calităţile sale morale și printr'o 

înfocată iubire de ţară. Ajută 

mult pe Mihaiă-Viteazul cu con- 

siliile sale și moare în 1612. Se 

găsește păstorind și la Rîmnic. 

6. Ciril păstoreşte de la anul 

1612—1620. | 

7. Efrem Trufășel păstorește 

de la 1620—1636. El obține un 

hrisov de la Radu-Mihnea-Voe- 

vod, în anul 1623, prin care 

se zice că Episcopul Buzăului 

și arhiepiscopul ot Buzăvski, să 

aibă în pace poslușnicii ce sunt 

împrejurul Sf. Episcopii, strînși 
„săraci de pe la Moldova și de 

pe la Brăila şi din toate latu- 

rile și să fie scutiți de bir și 

de- galbeni și de cal şi de oae 

seacă, pentru ca să fie de lucru 

şi de ajutor și de treabă Sf, 

Episcopii. Tot acest episcop 

obținuse mai înainte de la A- 

lexandru Iliaș Voevod un hri- 

sov, prin care se zice că pos- 

luşnicii “Episcopiei să aibă pace 

de bir și de galben şi de sluhă 

și de către judeţul cu 12 pir- 

- gari şi de către călărași cu cal 

de olac și de toate slujbele şi 

mîncăturile cîte sunt peste an.: 

Face însă rezerva, că. pîrgarii 

"ati voe,' că dacă poslușnicii vor 

fi Moldoveni, să le îa birul mol- 

dovenesc (EHrisovul poartă data 

ZPKEN sai: 1620, însă Alexan- 

dru Iliași în Istorie se vede 

domnind numai pănă la anul 
1618). 

Tot Efrem Trufășel obţine 
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un alt hrisov de la Mateii-Ba- 

sarab, din anul 1634, în care, 

între altele se zice: «Și vouă 
care umblaţi după birul moldo- 
venesc să lăsaţi în pace pe pos- 

lușnici, mai ales care va fi mol- 

dovean, voi de la acela să luaţi 

bir moldovenesc; iar ăi-l-alţi oa- 
meni, bună pace să le daţi». 

8. Ștefan Tipograful, care încă 

ca monah se ocupa cu tradu- 

cerea cărților bisericești și cu 

imprimarea lor, fu ridicat la 

demnitatea de Episcop al Bu- 

zăului la anul 1636, în care 

demnitate nu-și uită vechia sa 

ocupaţiune, El șezind în Tirgo- 

vişte, în anul 1644, publică a 

doua ediție a Cazaniei, apoi 

Pravila cea mare, etc, Școala 
înființată de Mateiii-Basarab în 

Buzău, sub privegherea şi con- 

ducerea lui Ștefan, dobîndi oare- 

care renume, dînd în curind oa- 

meni! bine cunoscători în ale 

limbei naţionale și e probabil 

că și Grecenii să-și fi cîștigat 

aci primele cunoștințe, pe care 

apoi le complectară retrași la 

proprietăţile lor: Verneşti, Po- 

toceni, Greci-de-la-Buzăiă, etc. 

In anul 1648, murind Mitropo- 

litul țărei Teofil, Stefan îi urmă 
în această demnitate, sacrînd în 

locul săi Episcop al Buzăului 

pe Serafim. Ștefan muri la 1668 

şi se inmormiîntă în -Mitropolia 
Tirgoviștei. 

9. Serafim se sui în scaunul 
episcopal la 1649: Stabili reșe- 

dința Episcopiei în schitul Fră- 

sinetul, pe care-l proclamă bi- 

serică catedrală. In anul 1668, 

murind Ștefan, Serafim era să 
device Mitropolit, dar fu în urmă 

mutat la Episcopia Rimnicului, 

urmînd în locui 

10. Grigore, care păstori de 

la 1668—169t. Din timpul a- 

cestui Episcop se găsește un 

hrisov a lui Constantin Șerban- 

Voevod, prin care se. zice că
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Mateii-Vodă, văzind că sără- 

ceşte Episcopia a slobozit pe 

poslușnicii ei de pircălab și de 

Căpitan și le a scos tabrul din 

"visteria ţărei, de aceea și el 

confirmă această legațiune. . 
11. Mitrofan, de profesie ti- 

"pograf, trăia în Moldova şi era 

ajutor și emul al marelui Mitro- 
polit Dosofteii. Meritul său îl 

urcă pe scaunul IEpiscopiei Hu- 

șilor, dar căzind în disgrația 
lui Constantin Cantemir se de- 

mise. Constantin Brîncoveanu îl 

chemă în Muntenia, unde îm- 

preună cu fraţii Greceni, Nico- 
lae Milescu, Gherman Nisis şi 

alţii încep să colaboreze la tra- 

ducerea bibliei și a altor scrieri. 

La anul 1691, devenind vacantă 

Episcopia Buzăului, Grecenii, in- 

tervenind' în favoarea sa, i se 

încredințează scaunul acestei e- 

parhii. In anul 1692 a înființat 

pentru prima oară o tipografie 

în Buzău, în care se tipări : 

Pravoslavnica mărturisire, tra- 

„dusă din grecește de frații Ra- 
du și Șerban Greceanu (1692), 

- Triodu (1697), Mineiul slavo- 

rom. (1698) și altă "ediție în 
1700, Molitvelnicul greco-romîn 
(1699), Invăţătura preoților de- 

spre cele 7 taine (1702), precum 

şi mai multe alte scrieri. Școala 
din Buzău fu de asemenea una din 

ocupațiile de predilecție ale lui 

Mitrofan, ridicindu-i și mai mult 

renumele ce i-l lăsase Ștefan. 

Mitrofan - muri, lăsînd un nume 

scump naţiunei și mai cu sea- 

“mă literaturei romiîne, la 1703. 

12. Damaschin. Gloria Epis- 

- copatului de Buzăiă nu încetă 

cu Mitrofan, căci succesorul 

- său Damaschin care îi urmă 

în anul 1703, știu atît: prin 

- conduita sa cit şi prin întin- 

sele sale cunoștințe, să-i dea o 

nouă aureolă. Damaschin mai în- 

tiiii fusese dascăl și cunoştea 

bine limbile: slavonă, elenă și   

latină. Devenind Episcop, în- 

cepu cu un neîntrecut zel și o 
rară competință a complecta li- 

teratura religioasă, fie prin nouă 

traduceri, fie prin corigerea ce- 

lor deja traduse. In anul 1710 

fu mutat la Episcopia Rîmni- 

cului, unde continuă opera în- 

cepută. Școala din Buzău îi dete 
un caracter şi mai naţional, vo- 
ind a scoate de aci pe viitorii 
dascăli de limba romînă. Nu- 
mele lui Damaschin va ocupa 
tot-d'a-una un loc distins în îs- 
toria literaturei romine şi din- 

tre cele d'intiii în Istoria litera- 
turci eclesiastice, 

* Constantin Brincoveanul,prin- 

trun hrisov din 1707, acordă 

acestui Iipiscop beneficiul, ca 

oamenii ce vor veni la moara 

Episcopiei să fie scutiţi de că- 

tre Căpitanul cu toți călărașii 
ot Buzăă, a nui bintui de o- 
lăcari și de potvadă, să “nu le 
ia caii de olac şi casele de pot: 
vadă, ci să-i lase în bună pace 
să umble fără grije ori unde vor 
vrea. Tot Damaschin, pentru 

a mări averea Episcopiei, începu 

“să cumpere proprietăți în oraș, 

între care prăvălia lui Afi Tur. 

cul Deli Hogea: și a fratelui săi 

- _Abdulah, ipe care şi ei'o aveaii 
de la un alt Turc Mahomet Ba. 
raictarul, pe'preţ de' 20 talere. 

13. loasaf păstorește de la 

anul 1710—1717. | 

14. Daniel, originar din Cim- 

pu-Lung, discipol al lui Melhi- 

sedec, egumen al mănăstirii de 
acolo, care îl inițiase și în lite- 

ratură, fu sacrat Episcop al Bu- 

“zăului în 1717, iar după 3 ani, 

1720, deveni Mitropolit al Mun- 

teniei. El ne lăsă cite-va tradu- 

ceri, a imprimat mai multe cărți 

bisericești, a zidit biserica Ver- 

gului din București şi în 1732 
și-a dat sufletul, | 

15. Ștefan, succesorul lui Da- 

niel,păstorește de la1720—1732, 

proprietăţile 
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„cînd a devenit Mitropolit al ţă- 
rei. Cu ocaziunea venirei lui N, 
Mavrocordat în Buzău, în 1728, 
el transformă școala de aci în 
greco-slavonă și' Domnul îi dă- 
rui 200 talere din venitul jude- 
țului pentru întreținerea, ei. 

16. Misail, succesorul lui Ște- 
fan, păstori de la 1732— 1740, 
fără să se distingă prin nimic; 
obține însă pentru un pescar, 
favorit al săi, un: hrisov de la 
Grigore Ghica (1735), în care 
se zicea: «Acest pescar sără- 
tor Dicul Măjar, ce este al Sf. 
Episcopii Buzăii, să fie scutit de 
toate dăjdiile, numai la hara- 
ciii să aibă o dare întrun an o 
dată, veri cu peceţi, ai fără pe- 
ceți, ughi sl, în pace să fie şi 
de măjerit și de fumărit, cu con- 
diție să dea pește la Episcopie. 
Ordonă apoi boierilor cislaşi pe 
judeţe și slujitorilor strîngători 
de bani și fumarilor şi măjarilor 
să se ferească de acest. om. 

17. Metodie păstorește de la 
1740—1749, se ocupă mult cu 
restaurarea bisericilor din epar- 
chia sa și mai cu seamă a E- 
piscopiei și a mănăstirii Vin. 
tilă-Vodă. Mări averea lpisco- 
piei, cumpărind mai multe din 

Grecenilor. Con- 
stantin Mavrocordat îi dăruește . 
moșia Unguriul, ca să fie sat al 
Episcopiei: «Și' fiește care om 
să aibă a face clacă ce s'a orîn- 
duit de la Domn, de om în- 
tr'un an'zile 6; însă. clacă, iar 
nu lucru; și această clacă să 
nu se facă toată odată ci pe 
rind: la coasă, la secere și la 
arătură și să dea şi dijma din 
IO una, după obiceiii; cel ce 

vinde vin să dea aditul buţii 
Sf. Episcopii». 

18. . Filaret, egumen al mă- 
năstirei Sf, Ecaterina din Bu- 

curești,' devine episcop al Bu- 

zăului în 1749; păstorește până 
la 1753, cînd îi ia locul
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19. Rafael, care demisionează 

în: 1764.: 

20. Cozma, Protosinghel al 

Mitropoliei din București, deve- 

nind episcop în 1764, se dis- 

tinge prin mai multe fapte de 

caritate, mai cu seamă înavuţind 

bisericile cu odoare sacre. E cel 

Mintii care introduce sfeșnice 

de alamă cu cheltuiala 'sa. Sub 

dinsul, şcoala din Buzăiă, în ur- 

ma. hrisovului: dat de Al. Ipsi- 

lante în 1774, devine cu totul 

grecească. In urmă, Alexandru 

Ipsilante, dă un alt hrisov prin 

care zice că Episcopia Buzăi, 

fiind arsă şi stricată de văpaia 

răsmeriței, se face ctitor al si 

și-i acordă mai multe daruri 

(1778, Aprilie 26). Tot sub Coz- 

ma, Constantin Caragea, prin- 

trun hrisov din 1782, Decem- 

brie 26, zice că Episcopia fiind 

jefuită şi arsă de văpaia trecu- 

tei răsmerițe se face şi el cti- 

tor al ei. Acest hrisov se con- 

firmă la 1792, de Mihail .Con- 

stantin - Şuţu - Voevod. In fine, 

-. Scarlat Grigore Ghica îi dă voe 
să aducă lude din străinătate, 

în specie meșteșugari, cari vor 

fi scutiți de ori-ce dări, ca să 

fie poslușnici ai Episcopiei. El 

devine Mitropolitul țărei, în a- 

nul 1787 și în locu-i se alege 

21. Dosofteiii, grec din Ia- 

nina, dar eminent păstor și în- 

focat iubitor de ţară. El păsto- 

rește de la 1787—1793, cînd 

este ales Mitropolit al țărei. In 

anul 1810 fu exilat de Ruşi şi 

moare în Brașov, la 1826. El 
tipări mai multe cărţi cu chel- 

tuiala sa, incuragiă pe monahii 

Grigore și Gheronte de a tra- 

duce și tipări continui, iar a- 

verea ce o adunase, o lăsă ţă- 

rei, ca să se trimită tineri în 

străinătate, spre a se instrui, EI 

înființează “pentru prima oară 

“condica Episcopiei Buzăi, în 

care a trecut hrisoavele și căr-   
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ţile de moșii aflate pănă la din- 

sul. (Vezi «Condica Episcopiei 

Buzăii», tom. ], fila 3). 

22. Constantin Grecul de la 

Ianina, păstorește de la anul 

1793 —1819; nu ştiu însă să 

imiteze pe connaționalul și pre- 

decesorul săi, trăind mai mult 

pentru dînsul și ai săi. Sub dinsul 

școala din Buzăi se închise; la 

aceasta contribuise în mare parte 

și evenimentele din 1806. Con- 

stantin obținuse de la Nicolac 

Caragea un hrisov, prin care se 

dăruește Episcopiei un scaun 

de carne scutit de vamă, de er- 

bărit și de ori-ce dări la care 

sunt supuse cele-l-alte scaune ; 

căci și alți Domni ai dat sca- 

une în Buzău. Constantin Mo- 

ruzzi printr'un hrisov din 1793,. 

August 19 (cel d'intiii docu- 

ment cu leatul modern), după | 

ce spune că mănăstirile sunt 

cinstea și podoaba țărei, stabi- i 

lește drepturile acestui Episcop . 

asupra tirgului Drăgăicei, pre- 

cizindu-i dările ce trebue să ia 

și scutirile ce trebue să facă. 

Domnul țărei, Alexandru Mo- 

ruzzi, printr'un hrisov din 1793, 

fiind Episcop încă Dosofteiii, de- 

dese voie Episcopiei să aducă 

40 lude lemnari. Ludele însă 

sosesc sub Constantin şi munca 

lor servi la mărirea averei sale 
proprii. 

23. Gherasim, romîn de ori- 

gină, păstori de la 1819—1824. 
Se distinge mai mult prin viața 

” ascetică, de cit prin calități pas- 

torale. Demisionînd în 1824, se 

retrase la mănăstirea Căldăru- 

șani, unde se făcu schimnic. A i 

-murit în 1844. 
24. Chesarie (Constantin Că- 

pățină), se sui în scaunul Epis- 
copiei Buzăii după retragerea 

lui Gherasim și păstorește de la 

1825 pănă la 1846 Noembrie 30. 

Născut în București la 1784, se 

dete studiilor ce se puteai do- 
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bîndi pe atunci și mai cu sca- 

mă limbii și literaturei elene, 

în care era foarte competent, a- 

vînd de maestru pe renumitul. 
Lambru. El mai întiiii deschise 

o școală privată în București și 

instrui pe copiii Bărcănescului, 

prin care făcu cunoștința Epis- 
copului Iosif al Argeșului. Io- 

sif îl întroduse în viaţa mona- 

hală, îl făcu diacon al acestei 

Episcopii, apoi preot curator al 

metohului Antim din Bucureşti, 

de unde îl luă Mitropolitul Gri- 

gore și îl numi econom al Mi- 

tropoliei. Grigore Ghica îi în- 

credință în 1825 Episcopia Bu- 

zăului. Discursul săi -de insta- 

lare. eo capo-d'operă, ca cuge- 

tare şi formă, ca patriotizm și 

iubire evangelică. El a lucrat 

nu numai cu cuvintul, ci și:cu 

fapta. Dispunind de marile ve- 
nituri ale Episcopiei, incepu mai 

întiiăi restaurarea ei, și o încon- 

jură cu măreţe palate și fru- 

moase grădini, așa că ea deveni 

cea 'd'întîiă în ţară. Construi 
palatul Seminarului şi un altul 

pentru tipografie, ridică din te- 

melii bisericile: Vintilă- Vodă, 

Ciolanul, Rătești, Pirscovul, Cis- 

lăul, Găvănești, Cozieni şi Să- 

seni; rezidi schitul Cheea din 

jud. Prahova şi mai multe altele 

din jud. Rimnicul-Sărat. EL în- 

demnă cu energie și contribui 

cu dărnicie la ridicarea altor bi- 

serici, atit din oraș, cît şi din 

„jud. Buzăi, aşa că mai nu ebi- 

serică care să nu fi fost atinsă 

de bine-făcătoarea sa mină. Ti- 

pografia, înființată de Mitrofan 

și lăsată în părăsire de la moar- 
tea.sa, o reînființă, înavuțind-o 

cu material noii și în 1834 în- 

cepu iar să funcţioneze, eșind 

de aci scrieri însemnate. Școala 

Episcopiei încetase de la 1806, 

oraşul era distrus, și cei ce. 

doreaii a căpăta oare-care cu- 
noștințe erau siliți să se ducă
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„la Nişcov, unde boerii Bănică şi 
Mihail Chirculescu ' înființaseră 
o școală grecească, sub 'direcţiu- 

„nea lui Iorgu Codru, un tînăr din 
Atena, cu oare-care cultură, Che-. 
sarie înființă îndată o școală de 
gramatici, iar în 1838 înființă 
Seminarul. Școala lui Codru se 
închise în 1834, în urma des- 

chiderei școalelor naţionale. Che- 
sarie, cunoscător și amator de 

muzică, deprins cu accentele 

armonioase și rominești ale mu- 

zicei, reformată de Macarie, a- 

duse în Buzăă pe celebrul săi 
discipul, psaltul Matache, şi în- 

ființă o şcoală de muzică bise- 
ricească. Această școală deveni 

“în curînd celebră și elevii “ei: 

Iosif Nania, actual Mitropolit 
al Moldovei, Serafim, Chirchi- 

don, Hipolit, Parascoveanul, ete. 

se fâcură cunoscuți -ca cei d'în- 
iii cîntăreţi ai țărei, Amic al 
lui loan Vărbileanu, protopop 
în Mizil, rămas văduv, îl că- 

lugări sub numele de Iosapat 

și îl numi eclesiarh al Episco- 
pici, mai în urmă deveni pro- 
fesor la Sf. Sava, egumen al 

Znagovului, etc., de unde luă 

numele de Znagoveanu. Chesa- 
rie ca un alt Mateii-Basarab, 

reedificind și restaurind atitea 

Biserici, nemulțumit de pictura 
bizantină, decăzută cu totul, voi 

să introducă și în pictura bise- 
ricilor un noi. stil original și 
romiînesc. Găsi pe un tînăr de 

"mare talent, pe Nicolae Zugra- 
vul, și înființă, în Buzăti o școală 

de pictură. Dintre elevii ei vom 
menționa pe răposatul George 
Tătărescu. Demnă de-amintit e 

importanța și splendoarea, ce da 
serviciului divin. Chesarie, sim- 

plu, sever, cu o autoritate mo- 

rală necontestată, însoţit de o 

numeroasă suită de arhidiaconi, 

diaconi și anagnoşti, toţi cu voci 
„frumoase şi îmbrăcați cu multă 

bogăţie, făcea pe credincioși să 

5636). Muareie Dicțioaur Gecgra,ie Vel. II. 
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asiste la un servicii într'adevăr 

măreț. Cînd servea în Bucu- 

rești era sărbătoare. De la Dorâ- 

nul Ţărei pănă la cel din urmă 
cetăţean, se sculai de cu noapte, 

ca să apuce loc în biserica unde 

el oficia. In anul 1846 Noem- 

brie 30, acest stimat și mult re- 

gretat Episcop: muri sărac cu 

desăvirșire și se îngropă la E- 

" piscopia Buzăi. 

25. Filoteiii, arhidiacon : și 

apoi econom al lui Chesarie, luă 
locul predecesorului săi, mai 

" întiiu ca locotenent, iar în 1850 

se numi Episcop titular. El mai 

inavuţi. tipografia, tipări măi 

multe scrieri, între care Biblia 

de Buzău, şi se distinse prin- 

tro mare lăcomie de bani. Muri 

de alienaţie mintală la 16 Au- 

gust, 1860, lăsînd 

sume fabuloase, din care s'a 

împărtășit mulți din cei ce erati 
împrejurul săi, rămiind şi Sta- 
tului 70000 galbeni. 

"26. Dionisie Romano. Am pu- 

în. urma-i 

tea zice că este ultimul cu care 

se termină seria marilor prelați 

ai țărei, fiind un factor puter- 
nic, care a lucrat la regenera- 

rea, cultura şi libertatea Romi: 

nici, El s'a :născut la 1806 în. 
comuna! Siliștea din Transilva- 

nia. Venit în țară de 'copil se 

opri la mănăstirea Neamţu, unde 

în 1523 fu călugărit. Insă fiind 

mare amator de studiii, părăsi 
mănăstirea și veni în București 

"să-și complecteze studiile în şcoa- 
la de la Sf. Sava. Ca să-şi pro- 
cure mijloace de existență, se 
alipi de Ilarion, demnul și în- 

semnatul. Episcop al Argeșului, - 

căruia îi deveni discipol. Ilarion îl 

iubea mult și în 1832 îl hirotoni 

„diacon. Cu înființarea școalelor 

naţionale, diaconul Dionisie fu 

“numit profesor în Buzăii, In tim- 
pul profesoratului își continuă cu 

asiduitate: studiile, și publică mai 

"multe scrieri didactice. Episco-   
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pul Chesarie îl luă sub protec- 
țiunea sa și î înlesni publi- 

carea scrierilor ; în urmă îl numi 

director al tipografiei. Infiinţin- 

du-se Seminarul, Dionisie găsi 

ua demn emul în Gabriel Mun- 

teanu, pe care îl adusese Che- 
saric ca profesor și împreună 

cu dinsul publică mai multe 

scrieri. In anul 1840 fu chemat 

în București de Mitropolitul Neo- 

fit, cate îi încredință direcțiunea 

Seminarului de acolo. In această 
nouă demnitate nu încetă de 

a compune și traduce diferite 

cărți didactice, de care era mare 

lipsă. După insistența sa, Mi- 
| tropolitul Neofit trimese în 1845 

mai mulți tineri în Petersburg, 

„Atena, Moscova și Pesta, din 

cari să poată recruta un cler 

demn de cerințele timpului. In 

“anul 1848, Dionisie luă parte 

activă la revoluţie și fu închis 

la Văcăreşti, apoi, liberat, fu silit 

să se exileze în Transilvania: 

Calmindu-se puțin animozitățile, 
. .. ri > . 

"Dionisie se întoarse în “țară și 

se așeză la mănăstirea Băbeni, 
din jud. Rimnicul-Sărat (1850), 
unde traduse mai multe scrieri, 

între cari și «Geniul Cristianis- 

-mului»” al lui Chateaubriand, a- 

poi fondă un ziar eclesiastic 

«Ecoul Bisericesc». In anul 1851, 

Domnitorul Știrbeii îl numi e- 

gumen la Sadova, dar în 1853, 

Rușii ocupind ţara, Dionisie fugi 

în Turcia, unde stete pănă la 

plecarea. lor. Reîntors în țară, 

se duse în Moldovă și în 1855 

fu numit stariț la mănăstirea 
„Neamţu; dar compromis în re-- 

voluţie, antipatic monahilor, a- 
mic cu partizanii unirei, fu silit 

să se retragă în Iași, unde stete 

mai mult timp și de unde pu- 

blică între altele «Elocinţa- Am- 
vonului» în două volume: După 

- unire, Domnitorul Cuza îl numi 

locotenent al Episcopiei de Bu- 

- zăă; și în 1861 fu sacrat arhie- 

17
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reii și numit titular. In 1864, 

opunîndu-se reformei calenda- 

rului, fu mutat la Huși; la Bu- 

zăă veui Ghenadie, care nu stete 

mult, fiind mutat la Argeş și 

Dionisie se întoarse la vechiul 

săii scaun. 

Dionisie, dotat cu o vastă me- 

moric, cu o fecundă imaginaţie, 

cu un spirit sagace și plin de 

sare atică, cu un rar talent de 

a nara și a persuada, mai mult 

sai mai puțin cult și pasionat 

de lectură, știind după expre- 

siunea Apostolului «să se facă 

tuturor toate, ca pe toţi -săi- 

dobindească», se impunea tutu- 

ror şi nimeni nu se despărțea 

de dinsul de cit-cu regret. A- 

mator înfocat al școalei, ori unde 

agitata sa viaţă i-a condus pa- 

şii, a insemnat prezența sa prin 

înființarea unei şcoli, care "i a- 

rătă urma. Astmul de care su- 

ferca i-a răpit viața în anul 

1873 Ianuarie 18. El a fost în- 

mormintat la Episcopia Buzău. 

27. Inocenţii, fii de preot 

din București, și-a făcut studi- 

ile în Seminarul de acolo şi mai 

în urmă la Pesta, unde a fost 
A > pag 

trimis, împreună cu alți tineri, 

de Mitropolitul Neofit. In 1850 

fu numit director al Seminaru- 

lui din Bucureşti, de unde fu 

depărtat în 1863. In urmă de- 

- veni egumen al Mănăstirei-Dea- 
lului. Murind Calinic, Episcopul 

Rîmnicului, fu însărcinat pro- 

vizoriă cu administrarea acestei 

„eparhii, şi în anul 1873, Epis- 

copia Buzăului devenind vacantă 

prin moartea, lui Dionisie, se a- 

lese titular al -ei. Inocenţiii alipi 

"tipografia Episcopiei pe lingă a 

'Sf., Sinod și o mută în Bucu- 

reşti. A murit la.13 Noembrie 

1893, lăsîndu-şi averea pentru 

„ bine-faceri şi în special pentru 

ajutorarea eleviler sărmani şi 
meritoși. 

28. Dionisie Climescu a fost   

ales Episcop în locul lui la 17 

Martie 1894. El păstorește și 

azi, - 

Vedem că, de la 1496 pănă 

la 1890, Episcopia Buzăului a 

fost păstoriti de 28 Episcopi, 

din cari 5 s'aii suit pe scaunul 

mitropolitan. Dintre acești E- 

piscopi, cinci: Ștefan Tipogra- 

ful, Mitrofan, Damaschin, Che- 

sarie și Dionisie, pot purta cu 

dreptate numele de mari. 

Buzăul, (vechiul Năzovrz = Na- 

puca, după Dionisie Fotino), 

rii însemnat, care udă judeţele: 

Buzăul, căruia i-a şi dat numele, 

Rîmnicul-Sărat și Brăila, El iz- 

vorește din Transilvania, din 

poalele muntelui 'Tezla, puţin 
mai la Nord de muntele Bra- 

tocea, din Prahova, se dirige pe 

o frumoasă vale, în direcțiunea 

N.-E., pănă la punctul Bodza- 

Furdulo, de unde, făcînd un un- 

ghiă spre S., primeşte piriiaşele 

Crăsniţa la stinga și Crasna la 

dreapta, şi intră în judeţ pe la 

punctul Cheia - Cordunului; de 

aci se lasă în jos printre munţii 

stincoși, acoperiţi adesea de 

brazi, pănă la căt. Broasca din 

com. Nehoiașul, unde albia sa 

începe a se mai lărgi și tot de 

o dată a se curba spre E. pănă 

ajunge la căt. Ursoaia, com. Ru- 

șiavățul; aci face o nouă frîn- 

tură spre N.-E., descriind un 

arc pănă la Pleșcoiul, apoi se 

inclină spre S.-E., atinge în par- 

tea de N. orașul Buzău şi prin 

nenumărate cotituri ajunge la 

com. Găvănești, de unde se di- 

rige iar spre N.-E. și ese din 

judeţ pe la com. Cotul-Cioarii, 

formînd de aci înainte limita în- 
tre jud. Brăila şi Rimnicul-Să- 

rat; intră în jud. Brăila pe la 

căt. Vizireni, servind de hotar 

între ambele judeţe numai pănă 

la com. Strimbul;, de aci curge 

pe lingă hotarul dintre jud.   

Brăila și R.-Sărat, udind cind 

unul, cînd altul din . âceste ju- 

dețe, pănă la com. Latinul, de 

unde servă, pănă la confluența 

sa, de hotar între ele. Se varsă 

în riul Siretul, lingă căt. Sir- 

bești, al com. Măxineni, din jud. 

Brăila. De la Vizireni pănă la 

gura Buzăului este o distanță de 

683 kil. Panta, pe care curge, fiind 

foarte înclinată, face ca Buzăul 

să fie unul din riurile cele mai 

repezi ale ţărei. În timp de 

ploae e foarte violent, rupe ori- 

ce obstacol întilnește în caleii, 

mănîncă cu lăcomie malurile 

ce-l ţine închis, schirabîndu-și 

la fie-care viitură, albia pe care 

cursese pănă aci, ceea ce cau- 

zează mari pierderi locuitorilor 

mălureni. Bolovanii imenși, ce-i 

aduce în viitura sa, produc, în 

ciocnirea lor, un zgomot asur- 

zitor, care se aude de departe. 

Țărmurile sale sunt împodobite 

cu frumoase crivine, renumite 

pentru vînatul ce se găseşte în- 

tr'însele, mai cu seamă: lupi, e- 

puri, becaţe, becaţine, sitari, etc. 

Lungimea cursului săi este, în 

țară, de peste 270 kil. 

Afluenții săi sunt numeroşi ; 

pe partea dreaptă mai insem- 

_naţi sunt: Crasna, Valea-Nea- 

gră, Siriul, Bonţul, Nehoiașul, 

Nehoiul, Citiaşul, Valea - Rea, 

Valea - Muscelului, Valea - Viei, 

Bisca-Chiojdului, Valea-Largă și 

Nișcovul; iar pe partea stingă: 

Arțagul, Grămăticul, Tehărăul, 

Cășioca, Bisca-Rozilei, Stănila, 

Valea-Sibiciului, Valea-Pănătău- 

lui, Rușiavăţul,  Sărăţelul-Bă- 
lăneştilor, Tircovul, Sărăţelul- 

Bercii, Slănicul şi Cilnăul, (v. 

a. n), afară de o mulțime de 

alte văi și izvoare mai pu- 

ţin însemnate. Toţi acești aflu- 

enţi, mărind volumul Buzăului, îi 

întîrziază și cursul, care, de pe 

la Scurtești, începe a fi mai lin 

și mai tardiv.
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Pe Buzăă sunt următoarele 

poduri: podul 'de fier al liniei 

ferate Buzău-R.-Sărat, la 3331,02 

metri depărtare de orașul Bu- 

zăi; podul de fier al șoselei na- 

ționale Buzăii-Rimnicul-Sărat, a- 

proape de orașul Biizăii, pe te- 

" ritoriul comunei Mărăcineni ; 

pod stătător. de lemn, în com. 

Nehoiașul, jud. Buzăă; pod pe 

vase, la Găvănești, în același 
județ, 

Buzăul, stație de dr. d. f., jud. 
Buzău, pl. Sărata-Tohani, orașul 

Buzăii. De la, această stație linia 

care.vine din Ploești se bifurcă 

în: linia Buzăă-Brăila, pusă în 
circulaţie la 13 Septembrie 1872 
şi linia Buzău-Rimnicul- Sărat, 
pusă în circulație la 13 lunie 
1881. Staţia Buzăul se află pe 

prima linie între staţiile Mon- 

teorul (10.6 kil.) şi Tăbărești 

(0.6 kil.) și pe a doua între 

staţiile Monteorul și Boboc (11.5 

il.) Inălţimea d'asupra nivelu- 

lui mării de 92:04. Venitul a: 

cestei staţii pe anul 1896 a fost 
de 716108 lei, 25 bani. 

Buzăul, zoșie a orașului Buzău, 
jud. Buzăi, avind ca 1500 hect., 

despărțită în două sfori, care 

se arendează separate. Una are 

$97 hect., din care 32 ocupate 

de baracile în care se ţin tîr- 

gurile Drăgaica și Valea-Tean- 

cului, iar restul izlaz, fineaţă şi 

arături; a doua de 603 hect. 

grădini de zarzavat, arături, fi- 

neaţă și izlaze pentru pășunatul 
vitelor din oraş. 

Buzăului (Drumul-), vecii 
drum, în jud. Buzăi, înainte de 
facerea şoselelor, lega orașul 

Ploești cu Buzăul, mergînd a- 

proape paralel cu șoseaua naţio- 
nală, dar puţin mai spre N. Servă 
și azi: de cale de comunicaţie 

locuitorilor potgoreni din pla- 
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sa “Tohani. E tot de o dată 

punct de hotar între mai multe 

MOȘII, 

Buzăului (Lunca-), Zuncă, în- 

tre muchia platoului de N. şi 

riul Buzăul, pe ambele țărmuri 

ale riului, jud. Brăila. Pe această 

luncă sunt izlazuri, finețe prin 

coturile rîului şi păduri de sal- 

cie; pe unde locul e mai ridi- 
cat se fac și arături, 

Buzăului (Predealul-), /zugză 

serie de dealuri şi coline, jude- 

țul Buzăi ; se începe din com. 

Cîndești, de la Virful-Cerbului 

și se continuă pănă în comuna 

Tisăul, culminind în Virful-Bra- 

dului, între văile riurilor Buzăi 

și Nișcovul. E acoperită. cu pă- 

duri, vii, livezi şi izlaze. 

Buzăului (Sarea-), une, ju- 

dețul Buzăti, ramificaţie din Vir- 

ful-Dintelui, între valea Ursoaia 

şi Izvorul-Sării, în com. Rușia- 

văţul. EL se termină în malul 

sting al riului Buzăi, prin două 

piscuri de sare, eşite la supra: 

față, din care cauză se şi nu- 
mește Sarea - Buzăului, Servă 

„tot d'odată ca limită între plaiu- 

rile Buzăii și Pirscov. 

Buzăului(Vatra-Episcopiei-), 

moşie, în. jud. Buzău. (V. Va- 

tra-Episcopiei). 

Buzdruganul, Zac, în pl. Ialo- 

mița-Balta, insula Balta, com. 

Bordușani, jud. Ialomiţa. 

Buzdrugilor (Dealul-), dea/, 

jud. Buzău, pl. Bistriţa-d.-s., pe 
“teritoriul com. Mărgineni-Mun- 

teni, i 

Buzducul, căzzn, al com. Popîn- 

zelești, plasa Olteţul-Oltul-d.-j., 

jud. Romanați, situat aproape 

de hotarul județului, pe un te-   

ren ce are 180 m, de altitudine 

d'asupra nivelului mării. Are 
7o familii, 300 loc. Are obi- 

serică, cu hramul Sf. Nicolae 

(1854), deservită de 1 preot și 
2. cîntăreți. 

Buzducul, 7724 de pădure al sta- 

“tului, în întindere de 13 hect,, 

care împreună cu trupul Iliuţa 

(40 hect.) formează pădurea Cer- 

nelele, situată în com. Surpa- 

tele, plasa Oltul-d.-s., judeţul 

Vilcea. | 

Buzdugani, saz, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., com. Părincea, a- 

șezat pe piriul Răcătăul, d'a 

dreapta. Numele săii derivă pro- 
babil de la buzduganele vechi 

ce s'aii găsit pe comuna vecină, 

la Cetățuia - Buzduganului. Se 

află la o depărtare de 2550 m. 
de tirgul Părincea. Capi de fa- 
milie sunt 25, din 97 suflete. 

Buzdugani, moşie, jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-j., com. Părincea. 

Buzdugani, pădure, jud. Bacăi, 

pl. Siretul-d.-j., pe teritoriul co- 

munei Părincea, ” 

Buzduganul, sa, face parte din 

com. zur. Șerbănești, pt. Mijlo- 
cul, jud. Vilcea. Are o popula- 

ţiune de 238 locuitori, 136 băr- 

baţi şi 122 femei. Populaţie şco- 
lară are 34 copii. D'aci şi pănă la 

cătunul Lunca, unde e școala, 
e 1 kil. 

Buzduganul, gea/, se întinde de 

la N. spre S$., ocupînd partea 

de E. a com. Fereşti, pl. Mij- 

locul, jud. Vasluia, făcînd și li- 

mita între com. Valea-Rea. 

Buzduganul, fost schit, jud. Te- 

cuciii, situat în mijlocul pădurii 
Găiceana, într'o privelişte fru- 

-moasă. |
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Nu se cunoaște precis data 

fondărei. Bătrinii spun că a fost 

făcut de un dogar; în urmă s'a 

reparat de un om cu numele 

de Buzdugan, căruia îi poartă 

numele, și mai în urmă s'a re- 

“ parat de preotul Atanasie Rusu, - 

care a adus și o colecţiune de 

cărți bisericești. A servit ca mă- 

năstire de călugări pănă în 1862; 

de atunci s'a părăsit și astăzi 

a rămas ca o biserică izolată 

în mijlocul pădurei. 

Buzduganul, va/e, jud. Iași. (V. 

Candrea, deal). 

Buzdugi, sat, jud. Roman, plasa 

Siretul-d.-j., com. Stăniţa, spre 

S-E. de satul Stăniţa și la o 

depărtare de.3 kil. 500 m. de 

el. Este așezat.pe un platoii 

înalt. Are.34 capi de fam. toți 

contrib., 134 loc., din cari 3 

ştiii carte; 34 case, Sunt 117 

vite mari cornute. 

Buzdugi, deal, în jud. Roman, 

plasa Siretul-d.-s., comuna Stă- 

niţa, spre Sud-Est de satul Stă- 

nița. 

Buzduva, 4a/7ă, formată din văr- 

- sarea Jijiei, spre' E. de satul 

Costuleni, pl. Braniștea, județul 

. Iași, 

Buzeiasca, 7rup din moșia Cio- 
cești, din pl. Teleormanului, jud. 

„Teleorman, situată spre piriul 

Cotmeana, în partea despre 
„ Nord-Vest. ” 

Buzei (Virful-), pzauze în com. 

„ Broșteni, jud. Suceava (1411 
„metri, Si 

Buzeielul, ziziă, din com. Co- 

„tul-Lung, jud. Brăila, pe moșiile 

-Vrăbiescul și Nicoleanul, la 1 

“ kil, spre S. de Cotul-Lung. Par- 

curge 2 kil. de la N.-I:. spre   

Sud- Vest, făcind 2 

mică, 

cotituri 

Buzeielul, zîriă, din com. Scor- 

țarul-Noii, jud, Brăila; pleacă 

din jud. Buzău, de la N. satului 

Sihleanul, parcurge lunca spre 

Sud, pierzindu-se ca la 3 kilo- 

metri. 

Buzeielul, ziriz, din com. Su- 

țești, jud. Brăila; pleacă din jud. 

Buzăii, ca la 2/2 kil. mai sus de 

podul de la Grădiştea, apucă 

spre E. la muche, merge spre 

S. paralel cu muchea, plerzin- 

duse mai sus de satul Grigo- 

rești, 

Buzeielul, zirii, mai spre S$. de 

precedentul, la 2 kil. de satul Co- 

tul-Lung, jud. Brăila; parcurge 

o distanță de la N.-E. spre S.- 

Vest de 2!1J2 kil. și se pierde 

ca și primul în băltișul Ducu- 

lesei, 

Buzeielul, zirii, din com. Co- 

tul-Lung, jud. Brăila, între satul 

Șerbănești și gura riului Buzăul. 

„Are direcția de la NE. spre 

$.-V.,. parcurge o distanță de 

2 Wa kil. Aceste 3 Buzeieluri 

sunt pe lunca Siretului. 

Buzeielul, zârii, din com. Su- 

ţești, jud. Brăila; pleacă din riul 

Buzău, ca la 2! kil. mai sus 

de satul Constantinești; ia di- 

recția N.-V. şi trece pe lingă 

Cotul-lui-Pangă, de unde intră 

în jud. Rîmnicul-Sărat. 

Buzeielul, șîî4, din com. Ianca, 

jud. Brăila ; începe din hotarul 

com. Suţeşti, trece spre S. pe 

sub popina și movila Burlacul 

şi se, pierde mai jos de movila 

„ Bărbuleasa. 

_Buzeielul, paume, ce se dă 'la 

_ mai. multe viroage saii vălcele     

cari aii lățimea de la .8S—12 

metri, adincime de la-2—3 me- 

tri, jud. Brăila. Aceste Buzeiele 

sunt pe lunca Buzăului. 

Buzeielul-Sec, jud. Brăila, plea- 

că din lunca Siretului, în apro- 

- piere de muchea Baldovinești, 

din com. Nazirul, merge spre 

V. paralel cu muchea, pe sub 

vadul Malacof, trece şoseaua 

judeţeană Brăila-Focşani, intră 

„pe teritoriul com. Cotul-L.ung, 

apucîind spre S$., tot pe lingă 

muchea dealului, trece pe la N. 

popinei, lăsînd muchea, apucă 

spre V. pănă la cîrciuma.de la 

Verzea. La N. cîrciumei, Buze- 

ielul-Sec se desparte în două: 

una .pleacă spre E. pănă la șo- 

seaua Brăila-Focșani, de unde 

apucă spre N., pierzindu-se în 

bălțișul Duculeasa ; iar cea altă. 
pleacă de la circiuma Verzea, 

spre :V., pănă la hotarul Bă- 
chita, de unde formează hota- 

rul com. Latinul, traversează 

partea de N. a acelei comune 

pănă la circiuma Lambru, de 

unde formează hotarul comunei 

Gurgueţi, traversează şi această 

com., între rîul Buzăul şi muchea 
„platoului; după ce întră în co- 
muna Scorţarul-Noii, apucă spre 

S. pănă la muchea platoului și, 

din dreptul Movilei - Vierului, 

ia direcţia spre V., paralel cu 

muchea, pănă în dreptul tîrlelor 

Afurisiţi, de unde se separă în 

_două: o parte urmează muchea 

pănă în tirlele Tobescu, de unde 

apucă spre N. pierzindu-se, iar 

altă parte de la tirlele Afurisiți 
merge în luncă spre NE. unin- 

du-se cu riul Buzăul ca la 1 

kil. mai sus de cătunul Deși- 

rați, 

Buzeielul-Sec, județul Brăila, 

pleacă din riul Buzăi, de lingă 

Piscul-Negru, din com. Deduleşti, 

merge spre S.-V. paralel cu mu-
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chea, pe lingă satele Bagdat, 
Filipești și gara Făurei, pănă 

“ aproape de satul Mizireni, unde 

face un.cot luînd, direcția de 

la $.-V. spre N.-E., pănă la că. 

tunul Făurei, de unde își ia nu- 

mirea de Făurei și cu acest 

nume trece pe la N. satelor 

Surdila-Grecii, Brateșul pănă la 

N. satului Surdila-Găiseanca. De 

aci își ia iarăși numirea de Bu- 

zeielul-Sec, apucind spre S. și 

trece prin satul Surdila-Găi- 
seanca și la N. com. Ulmul se 

unește cu piîriul Călmățuiul. Din 

acest Buzeiel, de la N. satului 

„ Găiseanca, pleacă drept spre N. 

o viroagă, care -merge pănă a- 

proape de gara Făurei, unde se 

pierde. Toate aceste Buzeieluri 

sunt pe țărmul drept ale Bu- 
zăului, 

Buzeielul-Sec sai Lîna, jud. 
Brăila, formează hotarul de N. 

al com. Scorţarul-Noii, la o dis- 

tanță de ş kil. spre N-V. de 

riul: Buzăul, apucă spre S..V,,. 

trece pe lingă tirlele -Ciuniaţi, 

de unde se desparte în două: 

"o parte apucă spre S.-V. tre- 

-cînd în judeţul Rîmnicul-Sărat, 

iar alta continuă spre S. unin- 

du-se cu riul Buzăul, la hota- 

rul numit Piatra-Boului, dintre 

comuna Domnița, din jud. Rîm- 
nicul-Sărat. 

Buzeielul-Vizuinilor, zir;4, jud. 

-- Brăila, formează hotarul de N. 

al com. Gurgueți și al jud. des- 

- pre Rimnicul-Sărat, la o dis- 

tanță' de 2 kil. spre N. de riul 

Buzăul; trece spre E. în com. 

Scorţarul-Noii, pierzindu -se a- 

- proape de tirlele Crăiţa. Acesta 

se mai numeşte. și Sireţelul-Sec 

şi se zice că în vechime aci a 

"fost albia rîului Siret, cea ce e 

probabil, de oare-ce' e mai mare 

şi mai adinc de cit cele-l'alte 

Buzeieluri. 
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Buzeni, sa, în partea de V. a 

com. Bălușeni, pl. Tîrgul, jud. 

Botoșani, situat aproape de șo- 

seaua naţională Botoșani-Hirlăi, 

Moșia este proprietatea Epi- 

tropiei Sf. Spiridon din Iaşi şi 

are o suprafață de 785 hectare. 
Satul are o populație de 78 

familii, sau 321 suflete, cu ş6 

contribuabili. 

Are o pădure de stejar de 
So hectare. 

Este o biserică deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți. 

Numărul vitelor este de 385: 

130 vite cornute, .20 cai mari 

Și mici, 40 de oi, 171 mascuri 

și 15 stupi cu albire. 

In acest cătun se află 2 me- 

seriaşi, 1 comerciant; o cîrciumă, 

Buzescul, com. rur., în pl. Tir- 

gului, jud. Teleorman, pe par- 

tea dreaptă a riului Vedea. Se în- 

vecinește la N. cu com. Mavro- 

dinul,-de care este despărțită 

prin riul Vedea; la S. cu țăr- 

mul drept al Vedei și cu pădu- 

rea aflată pe dinsul; la E. cu 

comuna Adămești; la V. cu 

com. Plosca-d.-j.; la NE. cu 

com. Nenciulești saii Vătășani, 

__de care o desparte numai rîul 
Vedea. 

Comuna Buzescul poartă și 

numirea de Sloboda. Suprafaţa 

ei este de 530 hectare. L.ocui- 

tori împroprietăriți după legea 

rurală nu se găsesc, pentru mo- 

tivul că “com. Buzescul, făcînd 

parte din domeniul numit: al 

Mavrodinului, fostă proprietate 

a. răposatului principe al Ser- 

biei Mihail Obrenovici, iar ac- 

tualmente în posesiunea baro- 

nului Theodor Nicolici de Rodna; 

defunctul proprietar a voit să ! 
înființeze. aci un tirg. 

Populaţiunea este de 15ş4 : 
suflete, din cari 387 capi de fa- 

“milie și 202 contribuabili. Lo- 

cuitorii se indeletnicesc pe lingă 
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- agricultură, şi cu: comerciul ce 

fac, mai ales în orașul Alexan- 

dria. | 

Numărul vitelor este de 4427 

capete, din cari, 885 vite 'cor- 

.nute mari, 304 cai, 22 măgari, 

2962 oi, 13 capre și 241 porci. 

Budgetul comunei este 'de lei 

6917, bani 40 la venituri şi de lei 

5345, bani 46 la cheltueli,. Are 
o şcoală, în localul ei proprii, 

oferit de proprietarul moșiei, 

cu un număr de 121 elevi. 

In centrul comunei este bi- 

serică, clădire măreață zidită 

de principele Mihail Obrenavici; 

deservită de doi preoţi, un cîn- 

tăreț şi un eclesiarh, 

Prin centrul comunei ţrece 

şoseaua județeană Roşiori-Ale- 

xandria; la Nord şoseaua ve- 

cinală care o leagă cu Mavro- 

dinul, apoi la S.-V. șoseaua Ma- 

vrodin-Turnul, care pleacă din 

com. Buzescul, pe Valea-Nano- 

vului și de acolo, prin cătunul : 

Ulmeni și com. Dracea, spre re- 

ședința judeţului. Șoseaua . ju- 

dețeani Roșiori- Alexandria pune 

în legătură com. Buzescul cu ora- 

şul Alexandria și cu comuna 

Plosca. | - ” 

Această comună este înteme- 
iată în anul 1860, de către fos- 

tul principe al Serbiei, Mihail 

Obrenovici, care era proprieta- 

rul domeniului Mavrodinul, din 

care face parte și comuna. Bu- 

zescul. Intenţiunea proprietaru- 

lui ca să formeze aci un tîrg 

saii orășel, ca, să contrarieze for- 

mațiunea, orașului ' Alexandria, 

dînd voe, ori-cul voia să se sta- 

 bilească aci, să cumpere. locuri 

de case și prăvălii în' condiţi- 

uni avantagioase. De aci derivă 

şi numirea de Sloboda, pe care . 

i-a dat-o -locuitorii. Tirgulețul 

începuse deja a se forma și a- 

ceasta se poate vedea și astăzi 

- din mulțimea de case şi pră- 

vălii solid construite şi a loca-
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lurilor destinate pentru autori- 

tăți; ast-fel Primăria are un lo- 

cal foarte frumos, de şi ruinat; 

școala de asemenea; în cen- 

trul com., e frumoasa biserică 

de care am vorbit. S'ai stabi- 

“lit atunci și se mai găsesc şi 

astăzi în comună diferiți indus- 

triași și meseriași: cizmari, co- 

jocari, abagii și dulgheri, un 

atelier mecanic și o moară 

*de aburi cu trei pietre, cu o 

putere de 12 cai. 

În urma promulgării și pu- 

nerei în aplicațiune a legii ru- 

rale, n'a mai fost cu putință a 

se îndeplini scopul ce urmărea 

proprietarul și ast-fel comuna 

Buzescul a rămas comună rur. 
La Sudul comunei se află o 

măgură mare numită Săpata; 

are o înălțime de 4 metri 

și circumferința de 20 metri, 

Prin această comună trece Braz- 

da-lui-Novac. In timpul răz- 

“ boiului din anul 1877, parte din 

trupele rusești ai staționat în 

această comună mai mult timp. 

Buzescul, Joc, cu 25 pogoane 

vie, în 'com. rur. Vlădaia, pl. 

Cimpul, jud. Mehedinţi. 

Buzeşti, com. rur., pl. Mijlocul, 

„jud. Olt, situată pe luncă şi de 

amiîndouă laturile ale r. Vedea, 

la distanță de 31 kil. departe 
de capitala judeţului. Aci e re- 

- ședința plășei, 

Se compune din 6 cătune; 
cari sunt dispuse de la N. la 

S. pe Vedea și la distanță de 

400—500 metri unul de altul, 

în ordinea următoare: Corbul, 

Birlești, Burdulești, Ciorăşti, Bu- 

zești, Spălăţei și Milcoveni. Toa- 

te se întind pe o suprafață de 
5 kil. și ai o populaţiune de 

1523 locuitori, $o3 bărbaţi şi 

720 femei, cu 332 capi de fa- 

milie, 296 contribuabili, locuind 

în 436 case.   
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Date sigure despre înfiinţarea 

acestei comune nu sunt. Din 

spusele bătrinilor, se deduce că 
e foarte vechiă, chiar din timpul 

lui Mircea-cel-Mare. Loc. poves- 

tesc despre un căpitan Toma, 

care ar fi posedat aci un trup 

de moșie, ca de 3500 stînjeni, 

ce s'a tot sub-divizat urmașilor 

săi, numiţi şi azi moșnenii To: 

mești. Numele și-l trage de la 

vechia familie a Buzeștilor, foști 

proprietari aici. 

Toţi locuitorii, în cari întră 

„și 6 familii de Țigani, sunt nu- 

mai Romiîni, și se ocupă exclu- 

ziv cu plugăria şi creșterea vi- 

telor. Meseriași sunt numai 10: 
dulgheri, cizmari, cojocari și 1 

„armurier. Productele muncei lor 

le desfac la Slatina, Pitești și 

gara Corbul. 

86 locuitori s'au împroprie- 

tărit după legea rurală din 1864, 

cînd li s'aii dat 276 hect. pe 

moșiile Drăgoescul, Perieţeanul 

şi familiei Milcoveanu. Ei pose- 

dă: 72 cai, 91 epe, 432 boi, 

19 capre, 2200 oi și 245 porci. 

Teritoriul comunei se întinde 

pe o suprafață de peste 4000 

“hect. Calitatea solului de cul- 

tură variază, în stînga Vedei 
pănă la Cotmeni și pe luncă, 

e mai fertil de cit în dreapta 

ci, unde e mai argilos. 
In raionul comunei sunt mai 

multe clădiri însemnate: casele 

proprietarilor, o moară de foc, 
localul de școală și primărie 

şi 95 biserici, deservite de ş 

preoți, plătiți de locuitori prin 
învoeli particulare şi din bud 

getul com. cu cite 60 lei anual. 

Carte a început a se învăța 
de mult aci. Școala s'a înfiin- 

țat la 1873, însă a funcționat cu 
mai multe întreruperi pănă la 

1887, de cînd nu s'a mai între- 

rupt cursul. Localul, proprieta- 
tea comunei, e la un loc cu pri- 

măria. Se frecuentează de 27 
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copii, 21 băeţi şi 6 fete, din 

numărul de 206, 100 băeţi și 

106 fete, în virstă de școală. 

Intreţinerea ei costă pe stat 

1080 lei anual. Știii carte 90 

bărbaţi și 17 femei. 

Se fabrică în comună în ter- 

men mijlocii 25 hectol. ţuică. 

Gîndacii de mătasă daii 500 kgr. 

gogoși. Stupi sunt peste 100. Ci- 

nepa. și inul se cultivă în mică 

cantitate, Pomi roditori sunt: 91 

meri, 45 peri, 500 duzi, 45 ci- 

reşi, 180 pruni şi 10 nuci. 

Comerciul se face de 7 cir- 

ciumari. 

Budgetul comunei pe exerci- 

țiul 1802—93, prezintă la veni- 

tură suma de lei 3552 și la chel- 

tueli suma de 2445 lei anual. 

O şosea vecinală străbate co- 
muna de la N, la S$., pe malul 

drept al Vedei, din gara Cor- 

bul și pănă în com. Icoana. O 

altă ramură pleacă din cea-d'în- 

tîiă, tot către S,, din căt. Bir- 

lești-Burdulești, trece Vedea și 

leagă între ele căt. Buzești, Spă- 

lăței și Milcoveni. O a treia 

ramură pleacă către N.-V., din 

căt. Ciurești, la comuna Sinești. 

Tot de la N. la S. comuna e 

udată de riul Vedea, care: pri- 

mește următoarele vălcele : Cu- 

penul, Seaca și Boreţul pe stin: 
„ga. Pe dreapta primeşte gîrla 
Plapcea-Mare. 

La S.-V., în mijlocul unui mic 

platoii, este o localitate numită 
„de locuitori Cetatea. Areo po- 

“zițiune înaltă, frumoasă și stra- 

tegică. Probabil că aci trebue 

să fie existat oare-cînd vre-o 

cetate, 

La N,, cu direcțiunea V.EF,, 

tăind perpendicular șoseaua şi 

riul Vedea, trece prin căt. Cor- 

bul, Brazda-lui-Novac. 

La E. şi cu direcțiunea N.-S. 

se ridică Dealul-Tomeştilor, care 

serveşte de limită între Telcor- 

man şi Olt. -



BUZEȘTI 

Se limitează: la N. cu com. 

Corbul, la E. cu Urluieni, Cio- 

cești, Mindra și Birla din Te- 

leorman, la S. cu Icoana și la 

V. cu Timpeni, Ursoaia și Si- 
_neşti, 

Buzești, câ/uu, aparţinind comu- 
nei Turbaţi, plaiul Novaci, jud. 

Gorj. E situat în valea piriului 

Sunătorea; Are o întindere de 

600 hect., din cari 150 hect. ara- 

bile, 150 hect. fineţe, 190 pă- 

dure și izlaz, 100 hect. pomet, 5 

hect. vie, 5 hect. vatra satului. 

Are o populaţie go familii, 

saii 450 suflete, din cari 66 con- 

„tribuabili. 

" Locuitorii posedă: 12 pluguri, 

26 care cu boi, 310 vite mari 

cornute, 220 oi, 96 rimători, 26 

capre şi 18 cai , 22 stupi, care 

__ dai 15 kgr. miere şi S kgr. ceară. 

Buzeţi, pirti, în com. rur. 

În cătun se află 2 mori, 1 

puț și 3 fintîni. 

Cătunul are 1 biserică, deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăreţ, 

Buzești, cătun, judeţul Olt, pen- 

dinte de com. Buzești. 

Buzeşti, sație de drum de fier, 
jud. Teleorman, pl. Marginea, 
căt. Buzești, pe linia Roșiori: 

Alexandria, pusă în circulaţie 

la 2 Decembrie 1895. Se află 

între staţiile: Plosca 6.9 kil. şi 

Alexandria 9.5 kil. Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării de 53.39. 

Buzeşti, coastă, com. Rusăneşti, 

pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Buzeşti, mică vă/cea, com. Ru- 
sănești, pl. Cerna-d.-j., judeţul 

Vilcea. 

Buzeţi, mahala, în com. rur. Ne- 

gomirul, pl. Văilor, judeţul Me- 

hedinţi. 

AA 
Ne- 
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gomirul, pl. Văilor, judeţul Me- 

hedinți, 

Buzietul, dea? mare, în judeţul 

Mehedinţi, plaiul Cloșani ; ţine 

de teritoriul com. rur. Odobești, 
satul Văleni. 

Buzila, dea/, acoperit de pădure 

de fag, în. com. Dolhești, jude- 
ful Suceava. 

Buzilenilor (Dealul-), 2276, în- 
tre comunele Şarul-Dornii şi Nea- 

gra-Șarului, jud. Suceava. 

Buznea, com. .rur., în partea de 

V. a plășei Ciîrligătura, judeţul 

Iaşi și în marginea despre S.- 

V. a Tirgului-Frumus, de care 

se desparte prin piriul Bahlueţul. 

Terenul ei este foarte acciden- 

tat, prezintind dealuri și văi, 

E formată din satele: Buznea, 

Gănești și Jora, pe o întindere 

cam de 4756 hect., din cari ca 

la 537 sunt acoperite cu pă- 
duri. Are o populaţiune de 229 

familii saă 1106 locuitori Ro- 

mini, cari se ocupă cu agricul- 
tura şi creşterea vitelor, Are 

două biserici, deservite de 2 

preoți, 2 cîntăreţi și 1 eclesiarh,. 

Are o şcoală și patru mori deapă. 

Budgetul comunei e de 8321 

lei go bani la venituri și de 

8234 lei 80 bani la cheltueli. 
Numărul vitelor se urcă la 

2169 capete, din cari: 612 vite 

mari cornute, 63 cai, 1374 oi 

şi 120 rimători. 

Buznea, saţ, în centrul comunei 

Buznea, pl. Cirligătura, judeţul 

Iași, situat pe podișul și coasta 

dealului Beciul. Are o popula: 

ţiune de 77 familii saii 359 lo- 

cuitori. Este reședința comunei, 
Are o biserică, zidită la 1853 de 

fostul proprietar N. Mavrocor- 

dat, deservită de 1 preot, 1 cîn- 

tăreț şi 1 eclesiarh.   

BUZOENI 

Moşia este proprietatea d-lui 
Michel Daniil, Evreii împămtn- 
tenit. Satul acesta s'a înființat 
în 1849, dipă stăruința fostu- 
lui proprietar, N. Mavrocordat, 
prin strămutarea locuitorilor 
dintr'un sat vechiă ce .se afla 
sub poala unei păduri, aproape 
de hotarul județului Roman și 
care sat sar fi numit Draga.. 

Numărul vitelor este de 1050 

capete, din cari: 253 vite mari 

cornute, 20 cai, 737 oi și 40 
rîmători, 

Buznea, zirii, județul Iași, izvo- 

rește din jud. Roman, în apro- 
piere de Strunga, curge de la 
V. spre E., primește în stînga 
piriul Ravaianul, trece prin ia- 

zul Paharnicului, formează limita 

între Buznea și Tirgul-Frumos, 

apoi se varsă în Bahlueţ, aproape 
de gara căiei ferate, 

Buznoaia, deal, (Vezi Tătărani, 
deal, com. Telejna, plasa Mijlo- . | 
cul, jud. Vasluiii). 

Buznuoaia, as, se află la N. sa- 
„tului Telejna, pl. Mijlocul, jud. 
Vasluiii, fiind format de piîriul 
Telejna. liste bogat în peşte și 
are stuh mult. Aproape de el 

este o casă şi coșarele proprie- 

tății; spre EE., pe culmea dea- 
lului, în hotar cu moșia. Bereaza, 
se află pădure. 

Buzoaia. (Vezi Vărăria, sat, co- 
muna Drănceni, plasa Podoleni, 
jud. Fălciă), . | 

Buzoeni, saș, pl. Negoeşti, jud. 
Ilfov; face parte din com. rut. 

Obilești - Noi. Suprafața totală 

a satului e de 4760 hect., îm- 

preună cu a căt. Obilești-Noi și 
Orășani. 

Moștenitorii Principelui N. Bi- 

bescu, ai 3983 hect. și 'locui- 

torii 777 hect. Pentru izlaz s'ati
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rezervat 200 hect. Pe teritoriul 

satului 400 hect. sunt pădure. 

Populația satului este de 105 

. locuitori. Comerciul se face de 

I hangiii. 

Buzoeni, căzun, în -pl. Ialomiţa- 

Balta, pe cimpul Bărăganul, te- 

" ritoriul comunei Poiana, jude- 

țul Ialomița. 

Buzoeşti, com. rur., pe riul Te- 
leorman, jud. Argeș, plasa Cot: 
meana, la 5 kil. de com. rur. 

Costeşti (reședința subprefectu- 
. rel), Se compune din satul Bu- 

zoești, (So fălci) și căt. Podeni 

„(30 fălci), peste tot 110 fălci, 

„cu 630 suflete, toți Romîni. Com. 

are 2 biserici, deservite de 2 

preoți, 2 cîntăreţi și 2 paracli- 

seri, Are o şcoală și trei cîr- ! 

circiumi, Locuitorii 

neni. Budgetul com. pe anul 

1882—83 a fost de 1340 lei. 

“sunt moş- | 

După o publicaţiune oficială : 
(1887), această comună numără 

130 contribuabili și are un bud- 

get de 1836 lei la venituri și : 
de 1897 lei la cheltueli. 

" Numărul vitelor era în 1887 

de 445 „capete de vite mari: ! 

368 boi şi vaci, 75 cai și 2 mă- | 

gari, și de 1208 vite mărunte: . 

1100 oi, 5. capre și 103 rimători, 

In apropiere de Buzoești trece 

calea ferată Costeşti-Roșiori.de- | 

Vede, 

Buzoeşti, sat, cu 12 familii și So 
suflete, jud. şi plasa Argeșul ; 

face parte din com. rur. Bas- 
covele. 

Buzoeşti, saz, pe malul drept al 

rîului Teleorman, cu So familii 

şi 400 suflete, jud. Argeș, pl. 

Cotmeana ; face parte din com. 

rur. cu același nume. In acest 

“sat este reședința primăriei. Sa- 

tul este de moșneni și are 2 

biserici, una cu hramul Intra: 

rea-în-Biserică şi cea-Laltă cu hra- | 

mul Sfinţii - Apostoli, avind fie- 

care cite 1 preot, 1 cîntăreț și . 
I -paracliser. 

Buzoi, dea/, jud. Bacău, plasa 

Muntelui, de pe teritoriul com, 

Podurile, 

Buzoianca, unei naimire dată ; ie 

părți din moșia Monteorul, din 

com. Monteorul, jud. Buzău. 

 Buzoianca, sfoară de moșie, 

jud. Buzăii; face parte din .tru- 

pul Moceşti, proprietate a moș- 

nenilor din com. Lipia, 

| Buzoianca - Iatropolo, moșie, 
în jud. Buzăii, com. Monteorul, 

căt. Bugheni, ca de 320 hect.; 

face un corp cu Coca. 

Buzoianul, saţ, jud. Dimboviţa, 

pl. Bolintinul, căt. și com. Po- 
iana-Lungă-d.-s. 

Buzoianul, poiană, pe valea riu- 

lui Telejenelul, com. Măneciul- 

Ungureni, pl. Teleajenul, jude- 

țul Prahova. 

Buzulencei (Dealul-), jud. Do- 
rohoii. (Vezi Horodiștea, deal). 

Buzulina saii Măceșul, ză/ce- 
luşă, care desparte Letea-Nouă 

de Duşani Eforiei Spitalelor Ci- 
vile și care dă în Glavaciocul, 

" din jud, Vlașca.



Caba-lIuc, po4/ă naturală în jud. 
Tulcea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur. Caranasuf, situată în 

partea estică a plășei și cea nor- 

dicăa com., pe dealul Caranasuf. 

Are56 m; e punct trigonometric 

de al 3-lea rang, dominînd asu- 

pra satului Caranasuf. E acope- 

Tită cu verdeață. 

Cablanul, val, jud. Vlașca, sa- 

tul Cucuruz, unde sunt izvoare; 

aci este un eleștei de pescuit. 

Cablanul dă în Cilniștea. 

-Cable-Bair, deal, în jud. Con- 

stanța, pl. Medjidia, com. Taş- 

punar. Se desface din dealul 

Geabacul, se întinde spre E. 

printre văile Tașpunar şi Geaba- 

cul. Are 113 m., dominînd văile ! 
de mai sus, satul Tașpunar și | 

drumul judeţean Hirşova-Med- 

" jidia: Este - acoperit numai cu 

fineţe și semănături. Ca virf în- 

„semnat are Devcea-Nord (114 
metri). 

Cablovata, /ac însemnat, în jud. 

Tulcea, pl. Sulina, pe teritoriul 

com. urbane Chilia-Vechiă. Este 
"situat în partea vestică a plășei 

şi în cea sudică a comunei. 
Este: alimentat cu apă de către 

lacul Triozorul, așezat la V, 

lui, și acesta de girla Lopatna, 

$6î60. Marele Dieţiouar Tieoyrajte. Vol, JI, 

= 
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Comunică cu lacul Bodaproste, 

aşezat la răsăritul lui. Are o în- 

tindere de 120 hect. In el se 

află 4 mici insule cu stuf. Con. 

ţine bun pește, care se aduce 

în orașul Chilia și de aci se ex- 
portă. 

Cabul-Agi, saț, jud. Constanţa. 
(Vezi Hagi-Cabul.). 

Cabula-Bair, dea/, în jud. Con- 
stanţa, pl. Medjidia și Mangalia, 

în com. Carabaci şi Cavlacar, 

servindu-le ca hotar. Se întinde 

printre văile Mangaei și Beşoul. 

Are 111 m. înălțime, dominînd 
văile sus menționate, satele Be- 

şaul și Merdevenli-Punar. Dru- 

mul ce unește satele este aco- 

perit cu fineţe şi pășuni. 

Cacaina, vaz, situată pe moșia 

Grumăzeşti, la hotarul despre 

satul Ghindăoani, în com. Gru- 

măzești, plasa de Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu; prezintă și terenuri 

“arabile în cea mai mare parte 

sunt însă mlăștinoase. 

Cacaleţi, muie vechiă, a com. 

Albești, jud. Buzăii. 

Cacaleţi, com. rur., în partea de 

S.-V. a pl. Ocolul, jud. Roma- 

“nați, se compune numai din sa- 

  

  

tul cu același nume, departe 

de Caracal, spre Vest de 26 
kil. Terenul com. prezintă o 
altitudine d'asupra nivelului mă. 
rii de 170,37, 

Are o populaţie de 1966 lo- 

cuitori, din cari 991 bărbaţi și 

975 femei; 590 capi de familii; 
"901 căsătoriți și 1065 necăsă- 

toriți;, 134 ştii carte și 1832 

nu știi; sunt 422 contribua- 

bili. Ocupaţia locuitorilor e agri- 

cultura precum şi creșterea vi- 

telor. 

Se cultivă 1009 'hect. cu 
grii, 2186 cu porumb, 71 cu 

ovăz, 16 cu orz, 346 cu secară, 

76 cu meiii, 30 cu cînepă şi 
107 cu vii. Vite'mari sunt 1641, 
vite mici cornute 594 și rîmă- : 

tori 877. Are ş cîrciumi, Bud- 

getul com. pe: 1886/87 a fost 

de 4596 lei la venituri și 4544 

lei la cheltueli. Are o școală 

primară mixtă de gradul I cu 

un învățător și la care aii urmat 
"68 elevi (40 băcți și 28 fete) 
din 68 copii (40 băcţiși 18 fete) în 

1887. Are 4 biserici : Sf. Nicolae 
(1866), Sf. Dumitru (1879), Ador- 
mirea- Maicei- Domnului (1877), 

şi Sfinții-Voevozi (1869), deser- 

vite de 4 preoți și 8 cîntăreți, 

In coprinsul com. se află un 

loc unde a fost sat vechii, 

o biserică, și mai multe măguri: 

"18



CACALEȚI SAU RACOVIȚA 

a Turcului, a Berzei, a Cornei, 

a Purcelei, a Jidovilor, etc. şi 

unde se găsesc cioburi și oale 

groase la făptură, 

Cacaleţi sai Racoviţa, cor. 

rur., pl. Marginea, jud. Vlașca, 

proprietatea Eforiei Spitalelor 

din Bucureşti, cu o suprafață de 
5304 hect., rămase după ce s'a 

dat la 138 locuitori împroprietă- 

riţi în 1864 suprafața de 567 
hect. 

De această comună depinde 

și Ciochina șaii Racoviţa, pro: 

prietate nelocuită ce aparţine 

D-lui I. Marghiloman, şi care 

are o suprafață de 679 hect. 

In 1886, moşia Eforiei Spita- 
lelor s'a arendat pe prețul de 

48660 ler. 
Această com. se află situată 

pe loc şes, în valea Craciul, din 

jos de Gogoșari, la extremita- 

tea V.-S. a jud. Teleorman, de- 

parte de Giurgiul de 34 kil., de 

Alexandria 20 kil. şi de 16 kil. 

de Stănești, reședința plășei. 

” Populaţiunea acestei comune 

era în 1886 de 1037 suflete, 

din care 180 contribuabili. 

Budgetul comunal la. 1886 era: 

la venituri de 4604 lei, iar la chel- 

tueli 2399 lei. In 1887 veni- 

tul era de 3153, iar cheltuelile 

de 2731 lei. 

S'a semănat în 1887 supra- 

fața de 1500 hect. cu diferite 

cereale. 

Aci este o biserică zidită la 

1865, deservită de 1 preot și 

1 dascăl. La această biserică s'ait 

oficiat în 1888: botezuri 78, cu- 

nunii 7 și înmormîntări 39. Ține 

de Parohia Gogoșari-Noi. 

In comună este o școală mixtă 

cu 3 clase, condusă de 1 învă- 

țător. In 1688 ati urmat la 

şcoală: 55 băeţi, 12 fete, din 

65 băeţi și 42 fete în vîrstă de 
şcoală. ! 

- În raionul acestei proprietăţi   
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se află un petic de pădure în 

suprafață de 118 hect. 

Aci sunt. văile: Craciul, Şer- 

bau, Mălurenilor şi Adinca, 

Vite sunt: 640 boi şi vaci, 

30 bivoli, 47 cai, 3400 oi, și 

420 rimători. 

Com. e străbătută de șoseaua 

judeţeană Giurgiul-Alexandria. 

Cacaleţi, sa/, jud. și pl. Argeș, 

pendinte de com. rur. Zărnești- 

Cacaleţi, cu o populaţie de ş5 

familii, sai 200 suflete. Are o 

o biserică, cu hramul Sf. Filof- 

tea, deservită de 1 preot și 1 

cîntăreţ; o școală primară ru- 

rală. 

In acest sat este reședința 

primăriei Zărnești-Cacaleţi. 

Cacaleţi, sa/ mic, pl. Znagovul, 

jud Ilfov. Face parte din com. 

rur. Baloteşti. Este așezat spre 

E. de Preotești, pe malul stîng 

al văei Pociovaliştea și la S. 

de pădurea Vlădiceasca. 

Are o biserică, cu hramul Iz- 

vorul-Tămăduirei, deservită de 

1 preot și 1 cîntăreț. Populația 

luj e de 68 locuitori, 

Suprafaţa totală a satului e 

de 418 hect. Proprietarul, d-l 

N. Ioanide, are 353 hect, și lo- 

cuitorii 65 hect. In corpul mo- 

șiei sunt 200 hect, pădure. 

Numărul vitelor mari e de 60 

și al celor mici de 180. 

Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar, 

Cacaleţi, jud. Ilfov. (V. Baloteşti). 

Cacaleţi, câzuu, jnd. Ialomiţă, pl. 

Cîmpului, pendinte de comuna 

Armășești. 

Cacaleţi sai Gogoşari-Noi, că- 
tun, jud. Vlașca. (V. căt. Go- 
goșari-Noi), 

Cacaleţi, moșie, jud. Argeș, pl.   

CACALEȚI-CIREȘUL 

Gălășeşti, proprietate a statului. 

Are 100 pog. pădure. La 1877 

avea o arendă de 1336 lei, 35 

bani, şi a fost ipotecată, împre- 

ună cu alte moșii ale statului, 

pentru acoperirea emisiunei bi- 

letelor ipotecare de 27 mil. lei. 

Pe periodul 1883—88 arenda 
acestei moșii a scăzut la 200 

lei anual. 

Cacaleţi, mufe, în com. Cătina, 

căt, Păsăroiul, jud. Buzăă. Face 

hotar despre com. Calvini. 

Cacaleţi, mapire, ce se mai dă 

muntelui Virful-Stinei și pădu- 

rei de pe dinsul, din com. Că- 

tina, jud. Buzău. 

Cacaleţi, zzz72re dată cite o dată 
"moșiei Albeşti, jud. Buzău. (V. 

Albești-Vernescu). 

Cacaleţi, echză namire, a moşiei 

Scheiul, din comuna Gherăseni, 

jud. Buzăiă. 

Cacaleţi-Cireşul, cor. rur., în 

apropiere de riul Neajlovul, jud. 

Argeș, pl. Gălășești, la 25 kil. 
de com. rur. Costești, reședința 

subprefecturei, şi la 36 kil. de 

Pitești. Se compune din 2 sate: 

Cacaleţi și Cireșul, avind 194 

familii, din cari 5 fam. de Ii- 
gani, sai 824 suflete. In.com. 

sunt 2 biserici vechi și o școală 

primară: rurală. Budgetul comu- 

nei pe anul 1882—83 a fost 

de lei 1580, bani 438, la veni- : 

tură şi de lei 1964, la cheltueli, 

După o publicaţie oficială 

(1887), această comună are 203 

contribuabili şi un budget de 

1890 lei la venituri și de 1738 

lei la cheltueli. 

Numărul vitelor era în anul 

1887 de 818 vite mari (750 boi 

"și vaci, 68 cai), şi de 460 ca- 

„pete vite mărunte (oi și capre), 

"şi 160 rimători. :



CACALEȚI-DE-JOS 

Cacaleţi-de-]Jos,. com. rur., pe 

rîul Neajlovul, jud. Argeș, pl. 

Gălășești, la 24 kil. de comuna. 

rur. Costeşti, reședința sub-pre- 

fecturei, și la 37 kil. de Pitești. 

Se compune din satele: Caca- 
leţi-d.-j. și Gruiul, avînd 170 fa: 

milii, sai 630 suflete, din cari 

16 fam. de Ţigani. In comună 

sunt 2 biserici și o şcoală pri- 

mară rurală. Budgetul com. pe 

1882—83 a fost de 1643 lei, 

82 bani la venituri şi de 1600 

lei la cheltueli. După o publi- 

cație oficială (1887), această co- 

mună are 162 contribuabili și 

un budget de 2299 lei la ve- 

__nituri şi de 2082 lei la chelt. 
Numărul vitelor era în 1887 

de 513 vite mari (440 boi și 

vacă, 73 cai), și de 622 vite mă- 

runte (372 oi și 250 rimători). 

Cacaleţi-de-Jos, saz, cu 138 fa- 
milii, sau 520 suflete, jud. Ar- 

geș, pl. Gălășești. Face parte 

din com. rur. cu același nume, 

Are o biserică, cu hramul Ador- 

mirea, deservită de 1 preot, 1 

cîntăreţ și 1 paracliser; o școală 

primară rurală. . 

Cacaleţi-de-Sus, (mai înainte îi 
zicea Siliştea), sat, cu 84 fa- 

milii, sai 240 suflete, jud. Ar- 

geș, pl. Gălășşești. Face parte 
din com. Cacaleţi-Cireșul. Are 

o biserică, cu hramul S-ta Pa- 

raschiva, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. 

Cacaleţi-Vechi, pumire vechiă 
- a “căt. Sudiţi, ' com. . Gherăseni, 

- jud, Buzău, 

Cacaleţi-Zărneşti, "cope. rur., ju- 
dețul Argeș.. (V. Zărneşti-Caca- 

leţi). 

Cacamei, uuire vechiă, ce o 

purta satul Cacomeanca, jud. 
Ialomiţa. . - us   
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Cacă-lapa (Valea-Calului), za- 

Ie însemnată, în com. Cernătești, 

jud. Buzăii.. Se formează din 

ploi și se -scurge în rîul Buzăul, 

mai sus de Valea-Blăjencii. 

Caciamac, sa, în jud. Constanţa, 

pl. Medjidia, căt. comunei Ma- 

mut-Cuiusu. E situat în partea 

sud-estică a plășei și cea sudică 

a comunei, la 7 kil. spre S. de 

cătunul de reședință, Mamut- 

Cuiusu, într'o vale închisă de 

dealurile Iurtluc-Bair, Caradede- 

Bair şi Copadin. 

Caciamac, saţ, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, căt. comunei Ca- 

simcea, așezat în partea V, a 

județului și a plășei, pe ambele 

maluri ale piriului Tașăul sai Ca- 

simcea, la 6 kil. spre S. de re- 

şedinţa Casimcea. Este o adu- 

nătură de vre-o 35 case, cari 

ocupă o întindere de 80 hect, 
Teritoriul satului are 700 hect. 

Populaţia este de 32 familii, saă 

115 suflete, mai toată turcă-tă- 

tară. Pămîntul este în general 

bun pentru agricultură; de aceea 

ocupațiunile principale ale lo- 

cuitorilor sunt plugăria şi creș- 

_terea, vitelor. In cătun se află 

o școală primară mixtă, cu 1 în- 

vățător, frecuentată de 38 elevi. 

Printr'iînsul trece drumul comu- 

-nal Casimcea-Chiuciuc-Chioi.. 

Caciamac-Ciflic, fermă sai mto- 

șie însemnată la S. plășei Man- 

gâlia, jud. Constanţa, tocmai 

la hotarul Bulgariei; ţine de co- 

muna Sari-Ghiol. Este situată 

-pe valea Papucci și are o formă 

drept-unghiulară alungită de la 
E. către V. E proprietate par- 

-_ticulară şi are 120 hect. supra- 
„. faţă, 

Caciamac-Orman-Bair, dea, 

în jud. Constanţa, pl. Medjidia, 

pe teritoriul comunei Mamut-   
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Cuiusu, situat în partea nord- 

estică a plăşei și cea sud-ves- 

tică a comunei, Se întinde de-a- 
lungul și pe la Estul văei Curt- 

Culac, avind o direcțiune gene- 

rală de la NV. către S-E. Are 

o înălțime maximă de 147 m, 

pe care o atinge în virful săi 
Cogea-luc. Este tăiat de mai 

multe drumuri comunale și e a- 

coperit pe poale cu semănături, 

iar mai sus cu.pășuni şi fineţe. 

Caciorul, pisc, com. Izvorul, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. 

Caciorul, zirii, udă poalele pis- 
cului cu acelaşi nume, com. 1z- 

vorul, plasa Vedea-d.-s., jude- 

țul Olt. 

Cacîna, gît, al lacului Boianul, 

jud. Ialomiţa, pl. Borcea, pe te- 

ritoriul com. Ciocăneşti-Mărgi- 

neni și Ciocăneşti-Sirbi; pune 
în comunicaţie lacul Boianul cu 

brațul Botul. 

Cacomeanca, cor. rur., în jud. 

"Ialomiţa, pl. Borcea, este situ- 
ată între comunele Ceacul și 

Rasa, la 10 kil. spre V. de ora- 

şul Călărași. 
Teritoriul com. are o supra: 

față de 1560 hect., din cari: 

300 hect. pădure şi băltiș, iar 

cea-l'altă parte pămint de ară- 

tură. Coprinde două moșii, ce 

aparţin la dot proprietari. După 

legea rurală din 1864, snnt îm- 

proprietăriți 174 locuitori și neîm- 

proprietăriți se mai găsesc 156. 
Se compune dintr'un singur 

sat, situat pe partea de N-V. 

a locului Călărași, numită de 
" locuitori Japșa-Satului. Numirea 

- oficială a satului e Cacomeanca, 

iar  populațiunea nu întrebuin- 

țează de 'cît numirea de Mănu- 

cul, dată după numele unul fost 
proprietar al moșiei. Cacamei 

este vechiul. nume al satului.
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„Aici este reşedinţa primăriei 

şi a judecătoriei comunale. 

Populaţiunea comunei este 

de 1482 locuitori, cu 360 capi 

de familie și 1122 membri.de 

familie, sai 752 bărbaţi şi 730 

femei. După naţionalitate sunt: 

1477 Romini, 3 Greci şi 1 Sîrb, 

toți de religiune creștină .orto- 

doxă. După profesiuni sunt : 

349 agricultori, 3 meseriași, 9 

comercianți, 5 profesiuni libere 

și 6 servitori. Din aceștia, nu- 

mai 61 persoane știii carte, iar 

1421 nu știă, 

După statistica din anul 1887, 

populaținnea era de 340 fa- 

mili! Romîni, 3 familii Greci și 

8 familii Țigani, sai 1311 lo- 
cuitori, cu 365 bărbaţi, 382 fe- 

mei și 564 copii. Numărul con- 

tribuabililor era de 231, din cari: 

18 se ocupaii cu comerciul de 

producte, vite, băuturi, etc., iar 

cei-l'alţi, cu creșterea vitelor și 

agricultura. 

Vite sunt: 816 cai, 1413 boi, 
651 oi și 300 porci. 

„Venitul anual -al comunei e 

de 4424 lei și cheltuelile de 
6370 lei. 

Instrucţiunea se predă într'o 

școală mixtă, la 40 elevi și 8 

eleve, de un învățător retribuit 
de stat. 

Aici se află o biserică, la care 

servește un preot şi doi das- 

căli. In budget se prevede pen- 

tru cult suma anuală de 360 lei. 

Cacomeanca, movilă, în pl. Bor- 
cea, jud, Ialomiţa, d'asupra coas- 

tei Bărăganului, între satele Cea- 

cul și Cacomeanca și lingă dru- 

mul Călărași-București. 

Cacoţul, cop. rur., în pl. şi ju- 

deţul Mehedinţi, la distanță de 
24 kil. de orașul Turnul-Seve- 
rin, iar de Strehaia, reședința 

plășei, de “41 kil., situată pe va- 

lea Piriului-Alb și pe deal. 

Cacova, co. rur., 

  

Formează comună singură, a- 

vind 124 contribuabili, din 700 

locuitori, locuind în 160 case, 

Ei posedă : 44 pluguri, 83 care 

cu boi, 12 căruțe cu cai și 35 

stupi. 

Are o biserică deservită de 2 

preoți și 2 cîntăreți; o cîrciumă. 

* Budgetul comunei coprinde 
la venituri suma de 1360 lei, 
iar la cheltueli 111 lei. Numă- 

rul vitelor în această comună 

este de: 345 vite mari cornute, 

120 oi, 16 cai și 102 rimători. 

Prin comuna Cacoţul trece șo- 

seaua judeţeană Dumbrava -Ze- 

gaia-Popa-Bicleșul, etc, 

plasa Ocolul, 
jud. Vilcea. N'are nici un căt. 

alipit. Este situată pe dealurile 
Cornetul, Viișoara și Lăzurelul; 

e străbătută de riul Cacova; se 

află la 20 kil. de reşedinţa jud. 

și la 7 kil. de a subprefecturei, 

Are o populaţie de 715 lo- 

cuitori, în care-intră și 4 familii 

de Țigani; sunt 179 capi de 

familie, 159 contribuabili ; locu- 

esc în 195 case. 

In com. sunt 3 biserici. Una 

se numeşte Sghiabul (v. a. n.). 

A doua are hramul Sf. Ioan Bo- 

tezătorul. Această din urmă bi- 

serică poartă următoarea inscrip- 
ţiune : 

«Cu vrerea tatălui și cu a fiitorului 

fiii și a sfintului duh, ziditu-s'aii această 

sfintă și Dumnezeească biserică din te- 

melie de piatră cu toată osteneala și 

cheltuiala sfinţici lor Popa Ion Sin Au- 

dronie, popa Ion sin Sima, fiind veri 

buni, zidită întru cinstea și prăznuirea 

sfintului Slăvitului prooroc lon Boteză- 

torul și a sf. ierarh Nicolae, făcătorul 

de minuni și a prea Cuvioasei Paras- 

chivei, în' zilele prea Luminatului Domn 

Ion Alexandru Nicolae Șuţu Voevod și 
cu blagoslovenia prea S. Sale iubitoru- 

lui de Dumnezeii Chir, Vi Galation, Ar- 

hiepiscopul Rîmnicului și s'ait împodo- 

bit cu zugrăveala, la anul 1S19, Au- 

gust 23». 

-A treia biserică, cu hramul   

Sf. Ingeri, este fondată la anul 
1782 de Lavrintie Monahul și 

Calistra ' Monahia, şi s'a reparat 

la anul 1876 de Popa Nicolae 

Neghinescu şi C. Tănăsoiul, . 
Afară de mica agricultură, 

"16 locuitori se mai ocupă cu 

dulgheria, dogăria.și. rotăria. Pro- 

d-sul muncei îl desfac în co- 

mună, | 

In comună sunt: 76 cai, 145 

boi, 227 vaci, 119 capre, 442. 

oi şi 290 porci. : | 

Pe riul Cacova, în. raionul 

comunei, sunt ş mori. ” 

„Locuitorii sunt moșneni, 

Școala datează în comună de. 
30 ani. E frecuentată de 1ş 
copii, din numărul de 78 copii. 

în vîrstă de școală. Ştii carte 65 

bărbaţi. Cu întreținerea școalei, 

statul cheltuește anual lei 1404. 

Stupi cu albine sunt şo. Se 
fabrică aci pănă la 12000 de- 
calitri ţuică, 

Vatra satului are 100 heci., 

iar cu izlaz, livezi, locuri culti- 

vabile, are cam 500 hect. De 

această comună aparţine şi mun- 

- tele Cacova. 

Terenul ce se cultivă de lo- 

cuitori poate produce 400 chile 

porumb și foarte puţin griă. 

Dintre pomi roditori sunt a- 

proape 1000 meri, 800 peri, 

5000 nuci, 690 cireşi. Livezile 

pot da 800 care de fîn. 

E brăzdată de dealurile Finaţi, 

Cornetul, Șuviţa, Mănucul, Sori, 

Gorganul și udată .de o mul- 

țime de văi, vălcele, piraie şi 

de riul Cacova.: 

Se mărgineşte'cu com. Cheia, 

Zmeuratul, Stoeneşti şi Do- 

briceni. 

Fructele, și mai ales c/reși/e 

de Cacova, sunt renumite. 

Cacova, sa/, jud. Dimboviţa, pl. 

Cobia, căt. com. Morteni. 

Cacova, deal, în raionul comunei
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cu același nume, pl. Ocolul, jud. 
„Vilcea, pe care se cultivă 1 
hect. 5o arii vie, 

Cacova, deal, la E. com. Do- 
briceni, plasa Ocolul, județul 
Vilcea. 

Cacova, Firliță, izvoreşte din 

muntele Gagul, com. Breaza-d.-j., 

plaiul Prahova, jud. Prahova, 

se varsă în Valea-Cîmpului și 
impreună cu acesta în riul Pra- 

„__hova, între com. Breaza-d.-j. și 
Breaza-d.-s, 

Cacova, îsor de apă minerală, 

care conţine iod și pucioasă, 

- situată pe loc șes, în comuna 

Breaza-d.-j., pl. Prahova şi apar- 

“ţinînd obștei locuitorilor. Este : - 
situat aproape de șoseaua na: 

țională, 

Cacova, foc îsolat şi cea mai fru- 

moasă cîmpie a .comunei Ghio- 

roiul, plasa Olteţul-d..j., judeţul 
Vilcea, 

Cacova, mahala, în com. rur. 

Roşinţa, plasa Văilor, jud. Me- 
hedinţi. 

Cacova, munte, în com, Cacova, 

plasa Ocolul, jud. Vilcea, pro- 

” „prietatea casei decedatului [. 
Mărăcinescu, cu direcția spre 

-N.-V. Iarba acestui munte se 

pășunează de cirezi de boi şi 

vaci şi de herghelii de cai. 

Cacova, ziriă, izvorește din drep- 

tul căt. Creţi, udă întru cît-va 

acest cătun şi se varsă în gîrla 

Plapcica, între căt, Creţi și Po- 

borul, plasa Vedea-d..j., jude: 

ţul Olt. | 

Cacova, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

plasă. Rimnicul-d.:s., com. Zgir- 

ciți; izvoreşte din pădurea Ză- 

„ plazi (proprietatea d-lui Ghica), 

„
4
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udă comuna în partea de ră- 
“sărit, trece prin căiunul de re- 

” şedinţă, Zgirciţi, și merge de 

se varsă în riul Rimnicul-Sărat, 

mai.jos de cătunul Topliceni. 

Cacova, rii, jud. Vilcea, izvo- 

rește din muntele Piciorul-Mo- 

_trului, străbate pl. Sgheabului, 
se unește la comuna Stoeneşti 

„cu girla Dobriceni, și apoi pri- 
meşte numele de Govora. Trece 

prin com. Titireciul, Govora, 

" Mihăești şi de la :com. Birsești 

primeşte numele de rîul Bir- 
sescul. 

Curge de la N. XV, către S. 

și se varsă în Olt aproape de 

com. Arcești. Acest rii, în tim- 

„_pul verei, are puţină apă. Lăr- 

gimea albiei variază de la 10 

pănă la 15 metri. Fundul con- 

ține nisip. "Țărmurile ai o înăl- 

țime de 0",80—15",şo. .. 

Valea acestui curs de apă nu 

este nicăeri mai largă de 200 

metri. Este populată şi produc: 

„tivă. De multe ori riul în re- 
vărsările sale umple valea şi în- 

trerupe cu desăvirşire circulația. 

Un singur pod de lemn, lung 

“de 28 metri, se află pe acest 
„riă .şi aparține șoselei naţio- 
nale Rimhicul-Drăgășani. 

Cacova, va/e, în com. rur. Ro- 
şința,' plasa Văilor, jud. Me- 

hedinţi. 

Cacova, vafe, în partea de V. a 

com. Mărgineni-d.-s., plasa Fili- 
peşti, jud. Prahova. 

Cacova, za/e, jud. Vlaşca, de sub 

satul Băneasa, comuna Băneasa; 

se varsă în Dunăre, 

Cacova, vă/cea, jud. Olt, izvorește 
„de la V. de com. Oteşti-d.-s,, pl. 

Oltul-d.-s., și se varsă în Cun- 

grea-Mică, pe ţărmul drept, tot 
în raionul com Otești-d.-s, 

| dentat. Dealuri 
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Cacovei (Dealul-), gza/, com. 
Oteşti-d.-s., pl. Oltul- d.-s., jud. 

Olt. 

Cacovei (Dealul-), za, la N.. 

com. Poborul, pl. Vedea-d.-j., -. 

“jud. Olt, cu direcţia de la N. 

spre S.-E. Se unește cu Dealul- 

Plapcicei și are o lungime de 
1 kil. 

Cadeul, Baltă, formată din văr-. 

sarea Prutului, în pădurea Pri- 

săcanilor, com. Prisăcani, plasa 

Braniștea, jud, Iaşi. 

Cadi-Cişla, sas, jud. Constanţa, 

plasa Hirșova, cătunul comunei 

Grapa-Ciobanului. Este aşezat în 

partea vestică a plășei și cea 

| _S.-E. a comunei, la poalele S.-V. 

“ale dealului Cadi-Cișla și la am- 

bele maluri ale văei Cișla, la 8 

kil. spre S.-E. de cătunul: de re- 

şedinţă, Groapa-Ciobanului, Te- - 
ritoriul săi se mărginește la N. 

cu com. Sarai; la E. cu căt, Mus- 

lul, al comunei Siriul; la S. cu 

com. rur. Ghizdărești şi cea ur- 

bană Hirșova; la V. cu cătu- 

nul de reședință. 

Relieful să este puţin acci- . 

avem: Hazar- 
lic (77 m.) și Eschisarae (78 

m.) la N.; Cadi-Cișla (116 m.) și 

Muslul (144 m.) la E. Ca mo-: 

vile mai însemnate avem: Trei- 

Movile (111 m.) la S$.; ele sunt 
numeroase și acoperite cu ver- - 

deață. Ca văi mai însemnate dis- 
tingem: Valea - Breutului, ce o 
desparte de cătunul de reședință 

la V., formată din văile Cișla 

prin mijloc și prin sat şi Valea- 

" Bălăceanului la $.; Valea-Dov- 

lecelului la N. 

Intinderea totală a teritoriulur. 

satului e de 270 hect., din cari - 

70 hect. ocupate de vatra sa- 

tului cu grădinile locuitorilor. 
Populațiunea e de 40 suflete, 

care se ocupă cu agricultura.
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Cadiasa, movilă, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. 

rur. Luncaviţa, situată în partea 

vestică a plăşei și cea centrală 

a comunei. Este naturală. Are 
"o înălțime de 87 metri. E punct 
trigonometric de observație de 
rangul al 3-lea, dominind asu- 

"pra satelor Luncaviţa și Rachel şi 

asupra drumului judeţean Tul- 

cea-Isaccea-Măcin. Este acope- 

rită cu verdeață, 

Cadi-Chioi, sat, în jud, Constan- 

ţa, pl. Mangalia, cătunul. comu- 

nei Cheragi, situat în partea me- 
ridională a plășei și cea S.E. 

a comunei, la 6 kil. spre S$. de 
cătunul de reședință, Cheragi, 

pe valea Cadi-Chioi, fiind domi- 
nat la N. de dealul Sari-Ghiol și 

. la S. de dealul Cadi-Chioi. 
Suprafaţa sa este de 179 hec- 

tare, dintre care ș hect. sunt 

ocupate numai de vatra satului 
și de grădini, cu 7 case. 

Populaţiunea sa, compusă din 
Bulgari, este de 10 familii cu 

29 suflete, ocupîndu-se cu a- 

- gricultura și cu u : creşterea Vi- 

telor. 

Drumuri com. pleacă două: 

unul spre N.-E. bifurcîndu-se, în 

- două și ducînd o ramură-la Ac- 
başi și alta la Hagilar, prin Pa- 

“ -pucci, cea-l'altă spre N.-V., bi- 

 furcîndu-se şi aceasta și ducînd 

o ramură la Hoșcadin și cea 

altă la Cheragi. 

Cadi-Chioi, deal, n jud. Constan- 

ţa, pl. Mangalia, pe. teritoriul 

com. rurale Cheragi și “anume 

pe acela-al'.cătunului săi, Ca- 
di-Chioi. Se desface din dealul 
Hoşcadin şi anume din virful săi 

Buiuc-Tepe-Hoşcadin, îndreptîn- 

du-se spre V. şi mergind pa- 
ralel cu valea Cadi-Chioi; trece 

pe la S. satului Cadi-Chioi, și 
se termină cu dealul Papucci. 
Este situat în partea. meridio- 
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nală a plășei, foarte aproape 

de hotar. 

Cadi- Chioi, vale, alt nume al văei 

Cheragi, jud. Constanţa, numită 

ast-fel după satul pe care îl udă, 

Cadi- Chioi.-' Este continuarea 

văei Papucci și se continuă cu va- 

lea Hoșcadin, curgînd printre 
dealul. Sari-Ghiol la N. și Cadi- 

„Chioi la S. Malurile : sale sunt 
rîpoase mai în toată întinderea 

dealului Cadi-Chioi. 

Cadişoiul, movilă, ca la 3 kil. 
spre E. de satul Silistrarul, ju- 

deţul Brăila. 

Cadişoiul, ale, jud. Brăila, lingă 

movila cu-același nume, pe care 

„se formează. primă-vara un lac. 

Cadiului (Dealul-), zea/, în ju- 
dețul Tulcea; plasa Isaccea, pe 

teritoriul com. rur. Balabancea, 

și anume pe acela'al cătunu- 
lui săi Taiţa. -Se desface din 
Dealul-Teilor, se întinde spre 
E., avind o direcțiune generală 
de la N..V.-:spre S.-E., brăz- 

dind partea de Nord a plăşei 

şi: a comunei și-se prelungește 

printre văile Cadiului şi Taiţa. 
Din el se desface spre E. Dea- 
lul Cocoșului și Dealul-Breazu- 

lui, iar spre S.-E: dealul Taiţa. 
“Este acoperit cu o parte din 
întinsele păduri ce poartă nu- 
mele de Taiţa, compuşi numai 
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ale Dealului-Cadiului, de la care 

- și-a luat numele, Se îndreaptă 

spre S., avind o direcţie gene- 

rală de la N. spre S., brăzdind 

partea nordică a plășei și a co- 

munci, și, după un drum de 
2tj2 kil., merge de se varsă în 

valea Taiţa, pe dreapta. 

Cadim-Gena (Sufietul- Cadi- 
nei), zie, fostă a unui Turc 

bogat, situată în viile orașului 

" Giurgiă, jud. Vlașca. Aci, înainte 
era un mic sat, sai cioflic tur- 

cesc. Azi viile sunt ale orașului 

Giurgiu, 

Cadina, Sit în pl. Borcea, pen- 

dinte de com. 'Ponea, jud. Ia- 

lomiţa, situat: pe malul stîng 

- al braţului Borcea, spre E. de 
orașul Călărași și puţin spre $. 

de șoseaua judeţeană Călăraşi- 

Roseţi. 
Numirea, se zice, o poartă de 

la: un sat turcesc, ce era în 

dreptul satului actual, peste bra- 

ţul Borcea, în insula Trimșeani 

şi care sat s'a părăsit și distrus, 

în 1828, în timpul războiului 

dintre Ruși şi Turci. 
Populațiunea satului este de 

40 fam. Romini, cu 200 locui- 

tori. ” 

„Biserica. și școala din satul 

- Tonea, ce este în apropiere de 

- Cadina, servesc 'și locuitorilor 

de aici. 

  - din tei frumoși, cari răspindesc 

"în : depărtare un - miros plăcut. 

Aparține statului, Din el îşi iati 

naștere văile: Cadiului, Taiţa și 

" Capaclia. Pe la poalele sale ve- 
stice trece drumul comunal Lun- 

cavița-Balabancea. 

Cadiului (Valea-), vale, judeţul 
Tulcea, pl. Isaccea, pe: teritoriul 

“comunei rurale Balabancea, şi 

anunie pe al cătunului săi Ta- 
ița. Izvorește din poalele sudice | ..   Cadîna, câfzn (tîrlă), în pl. Ialo- 

mița-Balta, com. Andrășești, ju- 

dețul Ialomița. 

Cadirlez, Țar însemnat, la gura 

braţului Sf.:: Gheorghe, județul 

Tulcea, într'o mică. insulă, ce 

cade tocmai în gura râmurei O- 

linca, în fața cîșlei Olinca, de 

-.pe grindul. Bursucului, la 4 kil. 
- spre S. 'de. Cadirlez (Sf. Gheor- 

ghe), în pl.: Sulina, în partea de 
E, a ei şi a-comunet! Sf. Gheor-
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ghe: Lumina acestui far este în- 

tensă. și se vede în-mare de- 

părtare noaptea, la 10 kil. și 
mai bine. 

Cadirlez, grind, în jud. Tulcea, 

pl. Sulina, pe teritoriul comunei 

„rurale Cadirlez sai Sf. Gheor- 

„-ghe, în partea de E. a plășei 
şi a comunei, începînd de: la 

malul mării și întinzîndu-se spre 

interior. Satul Cadirlez e așezat 

"chiar în partea sudică a lui. La 

N. comunică cu grindul Sărătu- 

„rile. Are o întindere de 300 
hect. E acoperit cu nisip și stră- 

bătut de drumul comunal Ca- 

dirlez-Sulina. 

Cadirlez, paauct trigonometric, de 

observaţiune.de rangul al 3-lea, 

în pl. Sulina, com. Cadirlez (Sf. 

Gheorghe), județul Tulcea, în 
„partea estică a plășei și a co- 

munci, pe malul stîng -al' bra-" 

țului Sf. Gheorghe, la 4 kil. 

spre N.-V..de satul' Cadirlez. 

Are 1 metru înălțime și e în- 

- conjurat cu stuf. 

Cadirlez, punct rrigonometric, de 

: observaţie de rangul L-iii, situat 

. chiar în: înteriorul comunei Ca- 

- dirlez, jud. Tulcea, la 300 m. 

„„sulei Ostrovocul. 
. 

departe. de malul stîng al bra- 

ţului Sf. Gheorghe, în faţa în- 

Cadmulor-Alcea, va/e, județul 

Constanţa, în pl. Mangalia, pe 

-- teritoriul comunei Enghez. Se 

desface din ramificațiunile nord- 

„ vestice ale dealului Arta-Burun, 

îndreptîndu-se spre "N. Merge 

pe la Estul satului Enghez-Bu- 

iuc, apoi îşi schimbă, odată cu 

direcția: spre N.-V. și numele, 

- numindu-se Cioroi - Ceair,: sub 

:- care nume se deschide în valea 

- Canara-Dere. Este dominată de 

- vîrful Orta-luc:și Ciatal-luc (125 

“ m) Drumurile comunale Enghez-   
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„Biuiuc, Amzacea și Enghez-Bu- 

iuc, Cara-Chioi o tae' în. senz 

transversal. 

Cafeaua, zezer, jud. Brăila, la E. 

com. Chiscani,: între' Dunărea- 

Vapoarelor şi Dunărea-Nouă. 

Cafeaua, 7apse, jud. Brăila, u- 
nește Corotișca cu Filipoiul, am- 
bele privale. 

Caftalan (lzvorul-lui-), 7zzor, 
în: com. Grăjdana, jud. Buzăi; 

începe din pădurea Unguriul și 

servă ca hotar despre com. Mă- 

gura; se scurge în riul Nișcovul 

între Valea-Mierei și valea Băr- 

- buleanca, 

Caiafa, pichet vechii, pe Dunăre, 

în dreptul satului Dudești, pl. 

„ Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa. 

Caier, /ocuiufă izolată, în jud. R.- 
Sărat, plaiul Rimnicul, com. Bu- 

da, pe riul Rimnicul; azi e han. 

Caii, moșie, căt. Tisăul, jud. Buzăiă, 

de 153 hect. pădure şi 10 finea- 

ță, -proprietate a moșnenilor : 

Caii, Hodorogești și Proşcani. 

Cail-Dere, saz, în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, căt. com. Beidaut, așe- 

zat în partea nordică a pl. şi 

N-V. a com., la-14 kil. spre 

N.-V.. de reședința, Beidaut, pe 

piriul Cail-Dere, de la care și-a 

“luat numele. Întinderea 'sa este: 

„de 1200 hect., din care 65 hect. 

ocupate de vatra satului. Popu- 

laţia este 60 familii, cu 245 su- 

flete, Bulgari și Turci. Pămintul 

este bun numai pentru păşuni, 

de aceea 'ocupațiunea principală 

a locuitorilor: este creșterea! vi- 

telor. Are o biserică - vechie. 

Printr'însul trece drumul Bei- 

- daut- Cirjelari. E 

Cail-Dere, deal, în juăr “Puleea,   
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pl. Istrului, pe . teritoriul com. 

rur. Beidaut (și anume pe acela 

ai căt. săii Cail-Dere). Se desface 

din dealul Cișmea, de care e 

despărțit prin o: vale adincă; 

"se întinde spre ' Est, avind 

-"o direcție: generală de la N.-V, 

spre S.E., brăzdind partea N, 

a plăşei şi pe cea N-V. a com. 

" Merge dealungul piriului Cail- . 

Dere şi ramurile sale se sfir- 

şesc pe malurile piriului Beidaut. 

Are o înălțime de 240 m., do- 

minînd asupra satului Cail-Dere, 

așezat. la poalele sale de S. Este 

acoperit 'cu puțină pădure: Și 

„ fineţe. 

Cail-Dere, zîriz neînsemnat, în 

jud. Tulcea, pl. Istrului, pe te- 

ritoriul com. Beidaut, și anume: 

pe acela al căt. Cail-Dere, Izvo- 

reşte din dealul Ciaric-Cairac; se 

îndreaptă spre -Est, avînd .o 

direcție generală de la V. spre 
E., udind: partea N. a pl. și 

'V, a'com. Trece prin satul Cail- 
Dere, - căruia i-a dat numele 

său. După un curs de 4 kil. 

între maluri înalte și stîncoase 

„se varsă în piriul Beidaut, pe 
dreapta. 

Cailor (Dealul- ), deal, pe _teri- 

- toriul satului Larga, com. Movi- 

leni, pl. Copoul, jud. Iași, spre 

S.-V.de Dealul-lui-Dumnezeii. Se 

numește ast-fel pentru că era 

imașul cailor, pe timpul cînd se 

afla poșta vechie în satul Larga. 

Este bogat.în pășune,. fineţe şi 

pe dinsul se seamănă popușoiii. 

Cailor (Fintina-), finfnă, în 

„com. Cetăţeni-din -Deal, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. - 

Cailor (Movila-), mzovi7ă, în jud. 

. Brăila, la 21/2 kil. spre-V. de 

„satul Bertești-d, “je | 

Cailor. (Movila- ) movilă : însem-
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nată, pe moșia Balta-Plopului, 
com. Stilpul, jud. Buzăii, foarte 

avută în hiîrburi, 

Cailor (Şesul-), șes, situat pe 

malul. Siretului, la S$. de Movi- 

„leni- d. -j., în locul numit Cu- 

halmul, jud. Tecuciii. 

Cailor (Şesul-), foc aradil, si- 

“tuat la S.-E. de satul Tudor- 

Vladimirescu, jud. Tecuciii, pe 

partea stingă a căei fierate. 

Cailor (Valea-), pâșzne și adă- 

post de vite, pe moșia Boldești, 

din com. Boldești, jud. Buzău. 

Cailor (Valea-), cracul de S. al 

unei ză? mici, in direcţiunea 

„S.-E., com. Braniștea, pl. Siretul, 

jud. Covurluiii. 

„ Caimacli-Dere, va/e, în județul 

Constanţa, pl. Hirşova, la ho- 

tarul com. Ghizdărești, în com. 
Hirşova, situată așa dară în 

“partea de V. a plășii, cea de N.a 
com. Ghizdărești și cea de S.-E. 

a comunei Hirșova, Se desface 

din virful Trei-Movile (111 m); 

îndreptîindn-se spre V., trece 

pe la N. satului Ghizdărești și 

“ după un drum de 3 kil. se des- 
„_chide în Dunăre, în dreptul os- 

- trovului Ghizdărești, 

Cainac-Baş, fîntină (baș=izvor | 

pe turceşte), în jud. Tulcea, pl. 

Istrului, comuna Cogelac, mai 

sus de satul Tariverde. Din ea 

izvoreşte un mic pirîi, ce udă 

com. la S. și se varsă în pîrîul 

Duimgi, pe stinga lui. ș S 

Cairac, Zeal, în jud. Constanţa, 
"pl. Hirșova, . com.  Dăeni, co- 

“prins între alte două dealuri 

“şi anume al Moșului la N.V. 

şi al Mezetului la S-E. Are o 

direcțiune generală de la S.-V.   către N..I:. Este acoperit numai 
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cu. semănături, nefiind. tocmai. 
aşa de înalt. Pe partea. sa 

S.-E. merge drumul comunal. 

Dăeni-Făgărașul-Noii. Este si- 
tuat în partea N-V. a pl. și 
cea N „IE. a com. 

Cairacile, șir de dealuri, în jud. 

- Şi pl. Tulcea, com. Beștepe și 

Mahmudia, avind o -direcţiune 

generală de la N:-V. spre S.-E. 

în formă de arc, brăzdind par- 

tea estică a plășei și cea.su- 

dică a comunelor. Este de na- 

tură stincoasă, ridicîndu-se pănă 

la 118 m. Se prelungeşte la V. 

cu dealul Calica, la E. cu dea- 

lul Moru-Ghiol. 
de multe drumuri comunale: 

- Beştepe-Calica și Mahmudia-Sa- 

rinasuf, Din el se desfac văile 
Lutul-Alb și Chior-Culac. Este 

acoperit cu tufărișuri, și pe la 

poale cu semănături. 

Cairacului (Dealul-), Zea/, în 

jud. şi pl. Tulcea, com. Zebil. 

Se desface din dealul Fundul: 

Găvanului, se întinde spre S,, 

în o direcţie generală de la N.- 

_V, spre S.-E., brăzdind partea 

sudică a plășei și cea estică a 

“comunei. Satul Zebil este așe- 

zat chiar la poalele lui vestice. 

Este tăiat de drumul comunal 

Zebil-Sarim-Chioi.. Are 68 m., 

dominind satul. Este acoperit 

cu semănături și finețe. 

Cal-Alb, zaz, jud. Dorohoi, în 

suprafață de 45 hect.95 arii, pe 

"teritoriul satului Lupeni, com. 

Hudeşti-Mari, plasa Prutul-d.-s., 

bogat în pește şi raci, 

Cal-Alb, /ocuiifă izolată, în jud, 

“Tutova, pl. Tirgul, com. Gura- 

 Simila. 

Cal-Alb (Pădurea -lui- Dră- 
ghici), numire, dată unei părți 

"clin pădurea Petrovici, comuna 

Este întretăiat |   
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Băești, jud. Buzăă, care face ho- 

tar despre comuna Cărpiniștea. 

(Vezi Izvorul-Dulce). 

Calabalic, gea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 
rur. Eni-Sala. Se desface din 

dealul Molfa, se întinde spre E., 

cu o direcție generală de la V. 

spre E., brăzdind partea estică 
a plășei și cea vestică a comu- 

nei. Virful săi, Chiuciuc-Suhat, 

are 50 m. Punct trigonometric - 

de rangul al 3-lea. Poalele lui 

merg pănă lingă lacul Babadag. 

Este acoperit cu livezi și semă- 

nături. 

Calabatina, za/e, pe teritoriul 

satului Onești, com. 
pl. Bahluiul, jud, Iași. 

Șipotele, 

Calabux-Alia, un ziczor din mun. 

tele Clăbucul, pl. Trotușul, com. 

Mănăstirea-Cașinul, care venea 

înainte de noua delimitare chiar * 

pe graniţa spre. Austro-Ungaria. 

Calabux-Alia, piriiaş, în judeţul | 
Bacăi, pl. Trotușul, com. Mă- 

năstirea-Cașinul, afluent de pe. 
dreapta Cașinului și care curge 

paralel cu pir. Clăbucul. Con- 

fluența sa cu: Cașinul este mai 
spre E. de a Clăbucului, 

Calafatul, comună urbană, jud. 

Dolj, pl. Cîmpul, la Sşip kil. 

S.-V. de Craiova și la 20 kil, 

la S. de Cetatea, situată pe 

costișea puțin cam înclinată spre 

Dunăre. 

Se învecineşte la N. şi la V. 

cu Dunărea, care începe a uda 

această comună de la locul nu- 

mit Cetățuele, din raionul ora- 

şului. La S. se învecinește cu 

comunele Smirdan și Ciuper- 

ceni, de care se desparte prin 

moșiile Calafat, Comani şi Ciu- - 

- perceni.L.a E.se mărgineşte cu 

com. Poiana și Basarab, de care
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"e departe de 5 kil. In faţa orașului 

- Calafat, dincolo de Dunăre, se 

află Vidinul și satele Cerem. 

bec, Copaniţa și Smirdan' (în 

" Bulgaria). In toate zilele -cir- 
" culă vapoare între Vidin și Ca- 

lafat. | 

Terenul comunei este încli- 

nat de la E. la V, pe o pantă 

;..de To m, de la nivelul Dunărei, 

" Comuna este udată de Du- 

“năce' în partea de N. şi de: V. 

„ Se. găsește în comună o fintină 

-., numită Baba-Lupa făcută în me- 

„inoria bătrinului Lupa, de către 

soţia. sa, care a fost omorit de 

Pasvantoglu. 

„__ Se spune că cor. își trage nu- 

mele de la corăbierii geriovezi, 

“cari găsiră aici pela începutul se- 
“ coluluial XVII-lea, loc bun pentru 

călăfătirea sau smolirea vaselor 

plutitoare (calfater). Bătrinii, prin 
tradițiune, spun că un anume 

„.Mihail Calafat, -om instruit - în 

arta călăfătirei vaselor plutitoare 

(calfatage), a fondat această co- 

mună acum 900 de ani, adică 

între anii 1040 şi 1042. Pănă 

- la 1853 a fost comună riirală, 

cînd Domnitorul Barbu Știrbeii 

a declarat-o de comună urbană. 

Comuna” Calafat se compune 

? dintr un. singur tirg, numit Ca- 

„lafat. E reședința 'sub-prefectu- 

„rel -plășei şi a judecătoriei. de 

ocol. Ea 

Populaţiunea Calafatului este 

'iuimătoarea:: 1372 capi de fa: 

milie, cu 5372 suflete, din cari: 

"2851 bărb. și 2521 fem. (1892). 

„După starea civilă, populațiu- 

„nea se împarte. în: neinsuraţi 

:2834: bărbaţi 1619, femei 1215; 
- însuraţi 2254: bărbaţi”. 127, fe- 

"- mel 1127; văduvi 279: băr- 

„a 3 şi 2:femei.: 

“Ştii carte 13502 oaraţ şi 

470 femei. 

„= După aiţionalităţi popilajiu: 

-“ bea! Calafatului 'e de 3865 .Ro- 

+ mini, 261.. Greci, .156.Sirbi, 449 

5ti?50, Marele shicțianar Geograiie, Vol, II. 
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Bulgari, 4 Ruși, 229 Germani, 

"45 Unguri, 2 Francezi, 4 Ita- 

„lieni, 9 Turci şi 348 de alte 

naționalități (Evrei). 

După felul ocupaţiunei, po- 

pulațiunea se împarte în: 644 

agricultori, 115 meseriași, 62 

industriași, 125 comercianţi, ŞI 

cu profesiuni libere, 120 mun- 

citori și 255 servitori. 

"După ultima publicaţiune ofi- 

cială, comuna numără 796 con- 

tribuabili şi are un budget de 

„101355 lei la venituri şi 125291 

lei la cheltueli, - 

După legea rurală din 1879, 

sunt 377 însurăţei. 

-Media nașterilor este de 2 250; 

a morţilor de 220. 

„ Agricultorii, cari formează ma- 

ioritatea populaţiunei, aii portul 

național, iar industriaşii și co- 

mercianții poartă haine de oraș. 

Locuitorii înclină mult spre co- 

- merț, Starea lor materială. este 

„ înfloritoare. 

In comuna Calafat se ană 3 

biserici, dintre. care una numită 

biserica Aahalaua-din-Vale, în- 

cepută la anul 1866 şi termi- 
nată la 1872, cu hramul Ador- 

mirea - Maicei- Domnului, deser- 

vită de 1 “preot paroh și 1 su- 

- pranumerar cu 4 'cîntăreți și 1 

„„paracliser. A doua, numită Ma- 

“:halaua-din-Deal s'a fondat între 

anii 1730—1740 şi s'a. reedifi- 
cat la: anul 1856; are hramul Sf. 

» „Nicolae, și e deservită de 1 preot 

paroh și 2 supranumerari.cu 3 

". cîntăreţi şi: 2. paracliseri, avind 

215 enoriași; ambele sunt fon- 

- date de locuitorii comunei. A: 

treia este fondată de Hagi Pa- 

:nait Teodoru, la anul 1874 în- 

..cepută. și la' anul” 1679 termi- 

"- nată; este” întreținută de 'co- 

* munitatea elenă din "localitate. 

» Această” biserică are hramul Iz- 

vorul-Tămăduirei, E deservită de 

_:cinci preoţi: şi . cinci: cîntăreți ; 
„un, preot -şi doi cîntăreți sunt 

"este de 1000 pog., 

“tare 20 m. p. 

"150 hect.; 
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ai comunităței elene. Această: 
biserică e una din cele mai fru- 
moase din judeţ. 

In Calafat se află două școli 

“primare de băcţi și una de fete, 

Una din școalele de băeţi func- 

ționează de la anul 1861. Fie- 

care școală are 4 institutori, 

Cea de băeți, înființată de curînd, 

are un singur institutor pentru 

singuri clasă înființată pănă a- 

cum. Școlile de băeți aii . fost 
frecuentate în anul școlar 1892- 

'93 de 389 copii, iar cea de 

fete de 216 copile. 

Sunt în virstă de școală 450 
-băeți şi 600 fete. 

Suprafaţa teritorului comunal 

saii sor hec-_ 

Pămintul” arabil e de '1563 

hect. ; aparține locuitorilor co- 
“ munei, 

Fineţe sunt 75 hect.; izlaz, 

lac și teren sterp, 200 

hect.; pădure (ostroave), 10 hec- 

tare și vii, 20 hectare. 

Moșia de pe teritoriul comu- 

nal se numește Calafat și apar- 

ţine bisericei Sf. Ilie din Cra- . 

“iova. Înainte aparţinea d-lui Ra- 

fael Hagiadi. Are o întindere 

de 1500 hectare și un venit de 

Soooo lei; Pe pămîntul “arabil 

se seamănă: grii, porumb, orz, 
“ovăz, ete, . .-.- 

Viile, în întindere de 19 hect, 

aparţin. locuitorilor, 

: În oraș sunt 5 cazane, în care 

se fabrică anual . 40 hectolitri 

„ rachii de tescovină: 

Pe Dunăre sunt 3 imori. de 

apă,.iar în oraș 2 mori de aburi. 

„Se găsesc pe moșia Calafat ş 

stine, ce produc brinză ordinară. 

„In com; se lucrează funii. Se 

află de asemenea și ateliere "de 

-. timplărie și fierărie. 

".. Se găsesc 373 meseriaşi: croi- 

tori, cizmari, fierari, timplari, 

". brutari, -rotară,. tăbăcazi, plăpă- 
mari, etc. 
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In' Calafat sunt 41 cîrciumi 

și 11 băcănii; comercianţi sunt 

215, dintre cari 140 străini. Pro- 

- ductele le transportă cu carul. 

„Comuna este străbătută de: 

calea fierată Craiova-Calafat; șo- 

seaua națională Craiova-Calafat- 

Severin ; calea comunală ce duce 

la com. Ciuperceni ; calea comu- 

- nală ce duce la Băilești trecînd 

prin Poiana, Tunari și Seaca. 

Calafatul fiind un oraș mo- 

dern, stradele sunt regulate și 

„“largi. Patru strade străbat o- ! 

raşul cu direcţia de la Est la 

Vest cari luate de la Nord 

sunt cele următoare: Strada 

Craiova, Strada Cuza-Vodă, Stra- 

da Traian, Strada Mircea-Vodă, 

și Strada Voltaire. In mijloc se 

ridică monumentul Independen- 
ţei, situat pe partea cea mai 

înaltă a orașului. 11 strade tae 

„.direcțiunea N.-S. Intre acestea 
se numără bulevardul Știrbeiă- 

Vodă, ce străbate orașul drept 

prin. centrul săi; Strada Elisa- 

beta, care dă în Bulevardul Ba: 

ba-Lupa ce duce la debarcader. 

In unghiul format de aceste 
- 2 din urmă strade se află gră- 
dina publică. 

In Calafat își are reşedinţa 

compania Î din regimentul 31. 

Budgetul comunei pe exer- 
ciţiul 1893—94 a fost la veni- 
turi de lei 104506, fond ordi- 
nar și 15390 prestații. 

Cheltuelile aii fostde 104020.50 

fond ordinar. și 14960 prestații. 
Vite cornute sunt. 700, oi 

: 490 şi cai 128. 

Calafatul este port pe malul 
„stîng al Dunărei, -situat în faţa 

Vidinului. Are o stațiune de 
„Vapoare, o vamă și o căpitănie 
de port. Are un biuroii vamal 

"înființat, în Ianuarie 1860 şi 
„care are și o sucursală, Ce- 
"tatea. Venitul biuroului vamal 
“a fost în ultimul an de lei 

353175.   
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Are un biuroii poștal cu ser- 

viciii de poștă ușoară și mesa: 

gerii şi un biuroă telegrafo-te- 

lefonic, cu serviciul complect. 

Venitul oficiului telegrafo-poş- 

tal pe 1896 a fost. de 46538 
lei și anume: din telegref lei 

16922 lei; din poștă 20542 lei; 

din telefon 74.23. 

Pentru corespondenţa dintre 

Vidin și Calafat . circulă : zilnic 

vapoare mici, 

Vote istorice.—Aci, în anul 

1790, Mavrogheni, Domnul Va- 

lahiei avu un rezbel cu Aus- 

triacii. 

La 1828, se dete aci o 

bătălie crîncenă între Ruși şi 
Turci. E 

In războiul de la 1854, Ah- 

met-Pașa, întărit aci cu 15000 

„de oameni, respinse luni întregi 

asalturile Rușilor comandați de 

Aurep. i 

In războiulRomino-Ruso-Ture 

pentru independență, Calafatul 

a jucat un rol însemnat. Eve- 

nimentele principale întimplate 

aci în timpul acestui războiii 
sunt următoarele : 

In. toamna anului 1876 şi în 

cursul ernei, s'aii ridicat întă- 

riri trecătoare la Calafat. La 25 

Aprilie 1877, Comandantul su- 

prem ordonase trupelor din bat. 

4 vinători, reg. 4 linie, esca- 

droanelor din reg. I călărași, 

citor-va baterii din reg. I arti- 

lerie şi din reg. 2 artilerie, să 

ocupe pozițiuni în împrejurimile 

acestei localităţi. In ziua de 26 

Aprilie, orele 2 p. m., Turcii, de 

și știai că în Calafat sunt trupe 

“romiîne, cari încă nu-și deta- 

- șase oștile contra lor, deschid 

cu tunurile .de piață, focul asu- 

pra orașului Calafat. Se ridică 

"la baterie drapelul romîn sub 

ordinele maiorului C. Popescu 

și se așteaptă a se trage 7 lo- 

vitură, din cari se constată, sai 

mal bine zis se dovedește agre-   

CALAFATUL 

Siunea luată de' Turci contra 

noastră. La a 7-a lovitură, tu- 

narii Romiîni din bateria Ște- 
fan - cel - Mare, răspund pro- 

vocărei tunarilor turcești. Pri- 

mele obuze turcești aii lovit 

vama, cazarma și cite-va case 

private din Calafat. Obuzele ro- 

mine iai mai întîi de țintă niște 

„vase turcești aflate în portul 

Vidinului, apoi cetatea și edifi- 

ciile importante din Vidin. La 

primul obuz căzut, Domnul Ca- 

rol salută, descoperindu-se. Lup- 

ta a ţinut pănă la orele 214, 

cînd Turcii cei dintiiii încetează 
focul. 

In urma deciziei obținută după 

venirea comandantului suprem, 

Domnul Carol, porni la 27 lu- 

nie la cuartierul general al ar- 

matei sale (Poiana), lăsînd or- 

dinele pentru întărirea Calafa- 

tului cu o incintă. Acum forțele 

romine eraii cu totul schimbate 

de acelea de mai înainte, cînd 

campania abia se începuse. Lu- 

crările de fortificare în jurul Ca. 
lafatului. aduceaii o mare laudă 

oficerilor romîni şi constai din 

următoarele întăriri : bateria Ca- 

rol, Elisaveta, Mircea, Ştefan- 

cel-Mare, Mihaiii-Viteazul, Inde- 

pendența No. 1, No.2 şi No. 3. 

Ele se 'văd și astăzi. In a doua 

linie a acestor lucrări. se văd 

urmele liniei a doua, construită 

din desfundarea 'șanțurilor ce 

în războaiele anterioare servea 

de întăriri, - i: 

De la începutul campaniei din 

1877—78, Calafatul a jucat un 

rol important atit din punctul 

de vedere tactic cît și strate- 

gic. Luarea Vidinului este da- : 

torit, în mare parte, poziţiunei 

avantagioase și dominante ale 

întăririlor - construite în împre- 

jurimile acestui oraș, 

Calafatul este înconjurat cu 

şanţuri, iar din distanță în dis- 

tanță se văd măguri” făcute de
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Turci cu ocazia războiului ce aii 
avut cu Rușii și Austriacii, 

În apropierea Calafatului se 
văd urmele cetăței Ratiaria, ca- 
pitala Daciei-Ripense. 

Calafat, stație de drum de fier, 

jud. Dolj, pl. Cimpul, comuna 

Calafat, pe linia Craiova-Calafat, 

pusă în circulație la 1 Decem- 

brie 1895. Situată la 9.9 kil. de 

Golenţi, staţie finală. Venitul a- 

cestei staţii pe anul 1896 a fost 
de 68340 lei, 7o bani. 

Calafat, zusulă, în Dunăre, situ- 
ată în dreptul Calafatului, jud. 

Dolj. Este cea mai mare din 

cele 3 așezate în dreptul acelui 

oraș. Este lungă de aproape 3 

kil. şi largă aproximativ de 300 
metri. 

: In dreptul acestei insule, Du- 

nărea se împarte în două braţe 

„neegale, din care cel mai mare 

trece între insulă şi Vidin, a- 

vind o lărgime de 1100 metri. 

Amindouă aceste brațe sunt na- 

vigabile cînd Dunărea vine mare, 

De la 1877 încoace, insula se 

numește Independenţa, de la ro- 

lul însemnat ce a jucat în răz- 
boiul Ruso-Turc. Intr'insa este 

un şanţ ce s'a săpat pentru a- 

dăpostul artileriei, iar pe ţărmul 

sting s'aă construit bateriile: 

Independenţa: și Renaşterea, des- 

„ tinate a bombarda Vidinul. 

Calaigi, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, căt, comunei 

„. Ghiuvegea, situat în partea me- 

ridională a plășei și a comunei, 

“la 3ljz kil. spre S, de căt. de 

reședință, Ghiuvegea. Este așe- 

- zat în valea Calaigi, fiind închis 

“ la Nord- Vest de dealul Mac- 

mora-Bair cu virful săi Calaigi- 

Tepe, care are 168 m,, la Vest 

de dealul Siran-Culac-Bair şi 

„la Sud de: pădurea Chereslic- 

Orman. e   

147 

Populaţiunea sa este compusă 

din trei elemente:“Romin, Bul- 

gar și Turci, acesta dominînd. 

Drumul comunal, care vine 

de la Ghiuvegea, trece prin Pa- 

"ra-Chioi, apoi prin centrul sa- 
tului şi se duce la Regeb.- Cu- 
iusu. Un alt drum vine din sa- 
tul Cranova (Bulgaria) şi intră 
în sat pe la partea sa de Sud. 

Calaigi, va/z, în județul Tul- 
cea, plasa Istrului, pe teritoriul 

comunelor rurale Ciamurli-d.-s., 
și Beidaut. Se desface, sub 
numele de valea Dolojan, din 

poalele sudice ale dealului Cea- 
murli, se îndreaptă spre S., a- 

vind o direcție generală de. la 

N. spre S., curge printre dea- 
lurile Dolojan, Sarî- Meșelic și 

Darale, taie drumul comunal 

Eschibaba.- Beidaut, şi, după ce 

a brăzdat partea nordică a plă- 

şei și pe cea apusană a comu- 

nelor, merge de se varsă, după 

un curs de 7 kil., în pîrînl Bei- 

daut, pe malul stîng, ceva mai 

sus de satul Beidaut; la vărsare, 

malurile ei sunt înalte și stin- 
coase, | : 

Calaigi, 227/ însemnat de deal, în 

jud. Constanţa, . plasa Silistra- 

Nouă, pe teritoriul: comunei ru- 

rale Para.- Chioi, situat în par- 

tea centrală a plășei-și cea S.- 

E. a comunei. Este cel mai înalt 

virf al dealului Baș-Punar-Sirti; 

are o înălțime de.196 metri; 

punct strategic important, domi- 

nînd satul Para-Chioi, văile Cu- 

iugiuc-Culac, Babuci-Culac, dru- 

mul judeţean Ghiuvegea-Dobro- 

mir, . drumurile com. Calaigi- 

Caranlic, Para - Chioi - Caranlic. 

Este acoperit cu fineţe și pă- 

şuni, iar pe la poale cu semă- 

nături, - 

Calaigi, deal, în jud. Constanţa, 

„pl. Silistra - Nouă, pe teritoriul   

CALAPĂRUL-DE-JOS 

com. rur. Hairan-Chioi şi anume 

pe acela al cătunului săii Schen- 
der. Se desface din dealul Hai- 
ran - Chioi ; se întinde spre E, 

într'o direcție generală de la 
“V. spre E., printre valea De- 

mircea şi adiacenta ei valea Ca- 

laigi ; are 193 m.; e acoperit 

cu păduri şi tufișuri, 

Calaigi, vî7f de deal, în judeţul” 

Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 
com. Hairan-Chioi,: căt. Seven- 

dic, în partea sudică a plăşei, 

cea vestică a comunei de S.-V. 

a cătunului. Se află pe muchea 

dealului Calaigi. E virf înalt și 

însemnat, de 195 m., pe hotarul 

spre Dobrogea bulgărească, şi 

domină valea Calaigi; Este aco- 

perit cu finețe. E punct strate- 

gic important. 

Calaigi, pic/het romînesc, pe hota- 

rul spre Dobrogea bulgărească, 

jud. Constanţa, la poalele vir- 
falui Calaigi, lingă un cimintir 

turcesc. Poartă No. 21. 

Calaigi, va/e, cu malurile înalte, 

pietroase și stincoase, acoperite 

cu păduri, avind și pozițiuni 

frumoase de văzut, însă im. 

- practicabileaproape pentru mers, 

în judeţul Constanţa, plasa Si- 

listra-Nouă, com. Hairan-Chioi, 

căt, Hairan-Chioi, de care nu e 

departe, spre N. Nu are apă. 

Se deschide în valea Demircea, 

pe stinga. 

Calangi, căz., în pl. Borcea, pe 

cîmpul Bărăgan, teritoriul com. 

Călărași-Vechi, jud. Ialomiţa. 

Calapărul-de-Jos, cor. rur., din 

jud. Gorj, pl. Jiului, în partea 

de N. a com. Stolojani, situată 

pe valea Jilţului și lingă lanţul 

de înălțimi numit Frasinul-d.-j. 
Un singur sat formează comuna. 

Are o suprafață de. 965 hect.,
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din cari 150 hect. pădure, și 

450 hect. loc de cultură, fi- 

neţe și pășune, proprietate a 

“d-lui Alecu Calotescu, iar 267 

hect., din cari 18 hect. vii și 80 

hect. livezi de pruni, sunt ale 

locuitorilor, 

Are o populaţie de 86 fami- 

"i, din cari 2 familii Ţigani, cu 

306 suflete. 

Locuitorii posedă 18 pluguri, 

35 care cu boi, 3 căruţe cu cai, 

235 vite mari cornute, 17 cai, 

156 oi, 89 rîmători și 5 stupi 
de albine, | 

„Venitul comunei este de lei 

663, bani 80, iar cheltuelile de 
lei 562, bani 5o. 

Apa piriului Jilţul - Mic stră. 

bate com. în lung. 

Prin ea trece șoseaua comu- 

nală ce vine din spre N. şi o 

leagă în acea parte cu com. Ca- 

lapărul-d.-s., iar.la' S$. cu com. 
Stolojani. 

In comună se află un făcăii 

pe piriul Jilţul, cu 2 alergători; 
I puț și 4 fîntîni. 

Are o primărie, 1 biserică de 

lemn; făcută de locuitori la a- 
nul 1710, deservită de 1 preot 

și 1 cîntăreţ. : 

Calapărul - de- Sus, CON. Tur. 

- din pl. Jiului, jud. Gorj, situată 

“pe loc șes și lingă lanțul de 

înălțimi numit Frasinul-d.-s. şi 

„. în partea despre N.a com. Ca. 

lapărul-d.-j. Se:compune din că- 
tunele Calapărul-d.-s., Scorușul 

şi Baniul. Are o suprafață de 

631 -hect., din-cari'44' pădure, 

343 hect. loc de cultură, finețe 

și pășune, ale proprietății, iar 

224 hect. ale locuitorilor; sunt, 

dintr'acestea 8 hect,, vii şi 20 
hect. pășune, 

"Are 'o populaţie de 121 fani 
„li, cu 449 suflete, din care 111 

contribuabili, toți Romiîni, ocu- 

pîndu-se cu agricultura și creș- 

terea vitelor.. Locuitorii posedă   
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22 pluguri, 43 care cu boi, 2 

căruţe cu cai, 260 vite mari cor- 

nute, 24 cai, 476 oi,.114 'rimă- 

tori și 10 stupi. . 

Venitul comunei este: de lei 

616, bani 95, iar cheltuelile de 

lei 596, bani 95. 

Comuna este udată de apa 

Jilțul-Mic, care se varsă în Jiii, 

şi pe care are 1 moară cu 1 

alergător. Are 10 puțuri şi 8 
- fîntîni, 

Aci este primăria și o școală 

primară, frecuentată de 20 e- 

levi și 1 elevă, din: 32 înscrişi. 

Are 1 biserică, deservită de 1 

preot şi 3 cîntăreţi. 

Calapărul-de-Sus, câz. de reșe- 

dinţă al comunei cu același nu- 

me, jud. Gorj. Are o suprafață 

de 554 hect,, din care 40 hect. 

pădure, și 407 hect. loc de cul- 

“tură, fineață și pășune, 2 hect. 

“vii, 5 hect, livezi de pruni, a- 

parținind parte proprietarilor, 
parte locuitorilor. . 

Are o populație de 42 fami- 

lii, 101 suflete, din cari 44 con- 

tribuabili, „toți. Romini, ocupin- 
du-se cu agricultura .și creș- 

terea vitelor, xLocuitorii posedă 

“10 pluguri, 18 'care cu boi, 2 

căruțe cu cai, 92 vite mari cor- 
- nute, 14 cai, 100 oi și 66 rimători. 

Apele și căile de comunica- 

ţie sunt- piriul Jilţal-Mic, care se 

varsă în Jii-și șoseaua comu- 

nală care trece prin comună și 

o leagă la N. cu com. Borăscul, 
iar la S. cu com. Calapărul-d.-j. 

In căt. se găsește 1 moară 

cu o alergătoare: pe piriul Jil- 

țului; 5 puțuri şi 4 fintîni. 
Are o primărie și o școală 

frecuentată de 21 elevi. 

In: sat -e .o. bis. de -zid: făcută 

de răposatul I. Cirjeu. lă anul 

1870, deservită de 1 preot și 3 

cîntăreți. 

Calapodeşti, numire, ce o dă po- 

Calda, piria, 

    

CALDE (VINELE-) 

porul satului Vuitureni, pl. Ber- 

heciul, jud. Tecuciă. 

Calburgina; dea, în jud. Con- 

stanța, plasa Silistra - Nouă, pe 

teritoriul com. rurale Oltina și 

Beilicul. Se : desface. din dea- 

lul Macuc, se întinde spre E,, 

într'o direcţiune generală de la 

V. spre E., pănă în lacul Mir- 

leanul, căruia îi face malul ves- 

tic înalt și ripos; ramificaţiile 

sale sudice se opresc în Valea- 

Beilicului;. brăzdează partea N. 
a plășei șia comunelor. Are o 

inălțime de 126 m.; e acoperit 

cu .întinse finețe. și semănături 

şi este întretăiat de două. dru- 

“ muri vecinale ce duc de la Ol- 

_tina Ja Beilic și la Mirleanu. 

Calburgina, vizf de deal, aflin- 

du:se pe muchea dealului cu a- 

celași nume, jud. Constanţa, în 

„N. plășei Silistra-Nouă, și pe:ho- 

tarul dintre comunele Beilicul 

“și Oltina, la 3 .kil..spre N.V. 

de cea d'intiiii. Are o înălțime 

de 126 m., dominînd apele Du- 

nărei ce se află la 11; kil. spre 

„N, cele două drumuri comu- 

nale  Oltina-Beilicul, satul Beili- 

cul, şi iezerul Mirleanul, aflător 

la 2 Kil. spre E.; e și un punct 

strategic însemnat. Este aco- 

perit cu -verdeaţă. 

izvorește din par- 

tea de N.-V. a com. Tătărani, 

pl. Crivina, “jud: Prahova, se în- 

tilnește cu piriul Recelea şi îm- 

„preună formează piriul Recelea- 

Caldă. După ce udă com., face 

mai multe . cotituri și..apoi se 

varsă în. riul. L.eautul. 

Locuitorii aii numit-o Calda, 
-. „pentru-că mai tot-de-a-una e căl- 

"dișoară. Iarna. nu ingheaţă,. ori. 

" cit.ar fi. de. frig. a 

Calăe (Vinele-), pădure, în” co- 
muna Gura-Teghii, jud. -Buzăă,
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„: străbătută de un izvor. sulfuros 

„cu apă caldă. 

Caldeşiul, zeser, jud. Brăila, pe 

țărmul sting al Dunărei-Vapoa- 

-relor, din com. Bertești-d.-s, Co- 

„munică cu piîriul Girluţa. 

Cale '(Poiana-din-). (V. Poia: 
" na-din-Cale, jud. Buzăă). 

Cale-Bair, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul co- 
munei rurale Atmagea. Se des- 

face” din dealul Sacar-Bair; se 

întinde spre V., avind o direc- 

ție generală .de la S.E. spre 

N-V. întră în pl. Măcinul, pe 

teritoriul cătunului Homurlar (a! 

comunei Cirjelari), brăzdind par- 

tea vestică a: plășei Babadag și 

a comunei Atmagea și pe cea 

estică a plășei Măcin și a'co- 

munei Cirjelari.' Se prelungește 

spre N., cu dealul Ciubucluc- 

Bair și spre $. cu dealul Hagi. 

Tepe. Are o înălțime de 380 

m: La poalele lui vestice, pe 
valea Homurlar, este așezat sa- 

„tul Homurlar. Este acoperit nu- 

mai cu „păduri î întinse de ste- 
- jar. 

Cale- Bair (Deatul-cu- Cetate), 
deal, în jud. Tulcea, pl. Istru- 

“luă, pe teritoriul comunei rurale 

Casap-Chioi. Este o prelungire 

„.de S-E. a dealului Acic-Suat. 

Situat în partea estică a plășei 
şi a comunei, Poalele sale sunt 

scăldate 'de balta Zmeica. Are 

31 m. înălțime, dominînd iusula 
” Curt-Bei, așezată în fața lui spre 

"E. S'a numit. așa din pricina ră- 

:mășițelor de cetate romană, care 

trebue să fi fost un avant-post 
al cetăței Istropolis (ruinele lingă 

“Cara-Harman, Constanţa), dără- 
mată de vre-o invaziune și din 

care -azi n'a rămas mai nimic. 

Cale-Bair, «ea/, în. jud. Tulcea,   Calea-Salinei, ra, 
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pl. Măcinul, 

în partea sudică a plăşei și cea : E 

„ Calestrul. (V. Prisăcani, pădure, centrală a comunei, chiar lingă 
Satul-Noi, spre E., 

stîncoasă. Pe muche are o mo: 

pe teritoriul:, co- : 
“ munei rurale Satul-Noii, situat ! 

! 

la îatilnirea | 
văilor Cerna cu Iaila. Este izo- 
lat oare-cum, şi e de natură 

vilă naturală de 55 m., acope- 

rită cu verdeață. Este punct 

trigonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea, dominind asu- 

văilor Cerna și Iaila, asupra dru- 

mului judeţean Măcin-Ostrov și 

asupra drumurilor comunale Sa- 

- pra comunei Satul-Noi, asupra - 

tul-Noii, Picineaga, Iaila, Cerna și 

Turcoaia. EI face ca malurile văci 

Cerna să fie inalte și ripoase. 

Calea-Hotinului, drumul :de la 

Rădăuţi, din jud. Dorohoi, că- : 

tre tirgușorul Ștefănești, din ju- 

deţul Botoșani. Purta din ve- 

chime această numire, căci era 

calea pe Prut în sus la cetatea - 
Hotinul. 

Calea-lui-Muşat, draf (prival), în - 
pl. Ialomiţa-Balta, insula Balta, 

teritoriul comunei Chioara, jud. 

Ialomiţa. * 

parte cultivabil și parte cu pă- 

dure, în_comuna Brădăţelul, pe 

- „creasta căruia trece drumul ce 

leagă satul Rotopănești cu Lă- 
„mășeni și Cornul-Luncei, 

Calea-Pietroasă, Joc izolat, unde 

Valea-Mare se varsă în Riul-Tir- 

- gului, după ce udă com. Valea- 

Mare, pl. Rîul-Doamnei, judeţul 

" Muscel. 

Calea-Roţei, 4/a70ă, ce se întinde 

“în partea de E. a satului Lipo- 

“va Mănăstirei, comuna Doagele, 

pl. Racova, jud. Vasluiii. 

com.- Bu 

Calea-Mare, Zea/, jud. Suceava, ;. 

“moase semănături. 

„mate de ele sunt ripoase şi pră- 

CALFA 

ghiile; pl. Teleajenul, jud. Pra- 
hova, 

jud. Iași), 

Calfa, com. rur., jud. Constanţa, 

pl. Hirșova, situată în partea 

septentrională a judeţului, la 91 

kil. spre N.-V. de orașul Con- 

stanța, capitala districtului, și 

in cea de N.a plășei, la 40 kil, 

spre NE. de orășelul Hirșova, 

„reşedinţa ei, pe piriul Calfa sati 
Saraiul. 

Se mărginește la N. cu co- 
munele “Topologul și Urumbei; 
la E. cu com. “Casimcea, jud. 

Tulcea; la S. cu com. Saraiul; 

la N. cu comunele Dăcni şi 

Girliciul. 

„Relieful solului este acciden- 

tat de dealuri pietroase și stîn- 

coase. Culmile Calfa şi Dul- 

gherul o brăzdează la Est, iar 

Carapelit la Vest. Principalele 

dealuri sunt: Ceemşicu-Bair (223 

m.) la N., Hagicapar-Tepe (199 

m.) la N-V., Mișelic-Bair (189 

m.) la N.-E., Hagiomer-Bair (231 

m.), Ceauș-Chioi-Bair (304 m.), 

Turbancea-Bair 1 (287 m.) şi 

dealul Turbancea II (227 m.) la 

E., dealul Dulgherul 1 (252 m.) 

și Dulgherul al II-lea: (168 m.) 
la S., dealul Carapelit-Bair (173 
m.) la S.-V., dealurile Ermelichi 
(170 m.), Carateful (193 m.), și 
Nămoleşti (145 m.), la Vest. 

Aceste dealuri sunt înalte și 
stîncoase mai pretutindeni. Sunt 
acoperite cu cîte-va "păduri, ca 
Tăușan-Orman, pe dealul Hagi- 
Omer, cu tufărişuri, fineţe şi fru- 

Văile -for- 

păstioase. Movilele sunt nume- 
roase (28 importante), : servind 
ca puncte de orientare: și ob- 
servație. Toate sunt artificiale. 
Printre ele . distingem: Movi- 
la-lui-Ahmed (223 m.) la N,
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Chitu (193 m.) la V., Turban- 

cea (252 m.) la S.-E., Sulugeac- 

„"Tepe (216 m.), Buiuc- Osenbei- 

Tepe (243 m.), Beorlegee-Tepe 

(302 m.), Haidar-Tepe (193 m.), 

Hagli-Taşlic (210 m.), Mahomet- 

cea-lol (163 m.), toate răspîn- 

- dite prin interiorul comunei, pe 

muchiile dealurilor Sulugeac- 

Bair (212 m.),. Curu-Bair (298 
m.), Haidar-Bair (195 m.), Ma- 

hometcea-Bair (215 m.), acope- 
rite numai cu fineţe. 

Hidrografia este reprezentată 

prin şaşe piraie și cîte-va mici 

văi puţin însemnate. Piraiele sunt: 

Sara, care vine din dealul Cher- 

“ chenez-Bair, sub numele de Ceș- 

“me-Culac, se continuă sub nu- 

niele de: Topolog-Derea, Calfa, 
Chioi-Dere, Haidar, Balgiul și | 
în fine sub cel de Saraii, 

vărsîndu-se în lacul: Hazarlic- 
Ghiol. El udă partea centrală 
a com,, trecînd prin satele Calfa, 

Ramazan-Chioi, Rahman și Hai- 

dar. Malurile sale sunt pănă la 
Rahman înalte și stîncoase, iar 

de aci puţin ridicate. Cele-l-alte 
5 piraie o udă prin partea cen- 

trală şi sunt toate afluente pe 
stînga ale piriului Saraiul. Ele - 
sunt: Sulugeac-Dere la N.-E.; 

Haidar-DereșiCapadin-Dere prin 
centru; piriul Mohametcea, nu- 
mit și Dulgher-Ceair la $.; toate 

“sunt cu maluri înalte și stîn- 

coase. Văile sunt neînsemnate, 

în general puţine largi, cu ma- 
luri înalte, neavînd -apă de cît 
toamna în timpul ploilor și pri- 
mă-vara după topirea zăpezilor. 
Principale sunt: Curugea-Ceair 

la N.-E.; Ramazan-Ceair și Rah- 

man-Culac spre V.; toate adia- 

cente ale piriului Saraiul, cel 

d'întiiii pe stînga, cele-l-alte pe 

dr.; Valea-Stancii, la N.V., des. 

chizindu-se în Valea-Mezetului. 

Clima com, este aceea a pla- 

- toului dobrogean în genere, cu : 

veri călduroase, erni aspre. Vîn- ; 

  

tul dominant e cel de NE; 

ploi sunt puţine. 

Suprafața com. în total este 

de 14064 hect., din: cari S7 

hect. ocupate de vetrele celor 

şase sate cari o formează. Restul 

„ de 13977 hect. este impărţit în- 
tre locuitori cari ati 11487 hect. 
și statul cu propietarii, cari au 

2490 hect. 

Cătunele, cari compun com,, 

sunt șase și anume: Calfa, re- 
ședința, în partea nordică, pe 
ambele maluri ale pîriului Calfa 

-saii Saraiul. Ramazan-Chioi, în 
partea centrală, la 4 kil.: spre 
S.-V. de reședință, tot peambele 
maluri ale piriului Saraiul. Rah-' 
man, spreV.,la 6! kil. spre S.-V. 
de reședință, pe malul drept al 
piriului Saraiul. Haidar spre S., 
la 9 kil. spre S.-V. de reședință, 
pe piriul Saraiul. Mahometcea, 
tot spre S., la 12 kil.spre S.-V. 
de reședință, pe malul drept al 

pîriului Mahometcea.  Curugea 
tot spre S,, la 121p kil. spre S. 

de reședință, pe malul stîng al 
piriului Mahometcia, aproape 
de izvorul săii. | 
„Populaţia este în maioritate 

Romină şi Bulgară; sunt și pu- 

țini Turci. Se urcă la 502 fam,, 

cu III membri, deci în total 

sunt 2313 sufl., repartizați după 

cum urmează: 

După sex: bărbați 1185, fe- 
mei 1128, , 

După starea civilă: necăsă- 
toriți 1322, căsătoriți 918, vă- 

duvi 73. : 

După instrucţie: știi carte 

356, nu știi 1957. 

După protecţie: cetățeni ro- 

mîni 2295, supuși străini 18, 

După religie: ortodoxi 2217, 
mahometani 96. 

După ocupaţiune: agricultori 
467, comercianți 6, altele 34. 

Contribuabili sunt 479. 
După avere: împroprietăriți 

507,. neimproprietăriți 23. 
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In comună sunt trei biserici: 

una în cătunul Calfa, cu hramul 

Sf. Dumitru; a 2-a în cătinul 

Curugea, cu hramul Sf. Voevozi; 

a 3-a în cătunul Rahman, cu 

hramul” Sf. Nicolae. Cite trele, 

sunt zidite de locuitori; aii cite 

10 hect. pămînt; sunt deservite 

de cite 1 preot, 1 dascăl și 1 pa- 

racliser. Mai este 'şi o geamie 

în cătunul Mahometcea, cu 1 

hoge. 

In com. sunt 3 școale mixte 

rurale, cîte una în cătunele Cal- 

fa, Curugea și Rahman, întreți- 

nute de locuitori şi avind cite 

10 hect. pămînt de la stat, cu 

cite un învățător şi cu 115 e- 

levi înscriși, 69 băeţi, 46 fete. 

Cele 14064 hect. ale comunei 

'se divid astfel: 97 hect. teren 
neproductiv, 87 hect. ocupate 
de vetrele satelor, 10 hect. bălți, 

mlaștini, etc.; 13967 hect. teren 

"productiv, din cari: 11917 hect, 

teren cultivabil, din care 116 

hect. ale statului cu proprietarii, 

10801 hect. ale locuitorilor; 200 

hect. teren necultivat, 200 hect. 

ale locuitorilor; 265 hect. teren 

cu izlaz, din care 24 hect. ale 

statului cu proprietarii, 241 hect. 

ale locuitorilor; 4 hect, teren 

cu vii, din care 4 hect. ale lo- 

cuitorilor, 241 hect. teren cu 

păduri, din care 241 hect. ale 

statului cu proprietarii. 

Ocupațiunile loc aitorilor sunt: 
agricultura, și creșterea vitelor. 

Ei au: 368 pluguri, (188 cu boiși 

180 cu cai), 386 care și căruţe 

(41 cu boi şi 345 cu cai), 6 ma- 

şini de secerat, 3 mașini de bă- 

tut porumb, 251 grape de fier, 

şi 5 mașini de vinturat. Numă- 

rul vitelor este de 12270 capete, 

din cari 806 cal, 1454 boi, 3 

bivoli, 20 asini, 9345 ol, 213 

capre și 432 porci. 

In comună sunt: 1 baltă, 8 po- 

duri. stătătoare, 84 puțuri, 7 

mori de apă și 2 de vint.
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Comerciul este destul de ac- 

tiv și se face de către 12 co- 

mercianți (toți circiumari) pe 

șoseaua.judeţeană Babadag-Hir- 
şova, prin gara Cernavoda (64 

kil. spre S.-V.) și constă în im- 
_port de mașini agricole, manu. 
facturi, "băuturi, și în export de 

vite (oi) cu produsele lor (brin- 

zeturi, lină, piei) și cereale (grîu, 
Orz, secară). 

Budgetul acestei comune este 

de lei 1ozI1 la venituri și de 
lei 4877 la cheltueli. 

Căile de comunicaţie sunt nu- 
mai nişte drumuri . vecinale! co- 

munale, în cea mai mare parte 

rău întreţinute, brăzdind teri- 

toriul comunei, urmind cele 6 

sate între ele şi cu cele: înveci- 

nate, ca: Hagi- Omer, Ciauş- 
Chioi, Casimcea, Dulgherul, Ca- 

rapelit, Dăcni, Făgărașul, Doe- 

rani, Topologul, etc. 

„Pe teritoriul comunei, spre 

E. la 3 kil., spre S.-E. de că- 
tunul Calfa, se văd ruinele sa- 

tului Osen-Bei, azi Siliște, lîngă 

movila Buiuc- Osen -Bei-'Tepe, 

distrus în urma unui incendii 

din timpul războiului Crimeei, 

Locuitorii S'aii refugiat în Calfa. 

Cala, sat, în jud. Constanţa, pl. 
Hirșova, cătunul de reședință al 

comunei Calfa, situat în partea 

N.-E. a plăşei și a comunei, pe 

Valea .Chior-Dere şi pe ambele 

„malură ale piriului Rahman, în- 

chis fiind între dealurile Ceemi- 

. şicu- -Bair și Sulugeac-Bair și do- 

minat fiind de Movila -lui - Ah: 

„met (223:m.) și movila - Sulu- 
„geac-Tepe (216 m) 

--Suprafaţa sa este de 2687 

hect.,' dintre care 16 hect. sunt 

ocupate de vatra satului, 

Populaţiunea este de 10ş fa- 

milii, cu 508 locuitori, ocupîn- 

du-se mai ales cu agricultura, 

“Pămintul produce grii în can- 
-titate destul de mare. Drumuri 

„de satul Mamuzli. 

“com, Calfa. 
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comunale vin de la Rahman, Fă. 

găraşul-Noii, Orumbei, Topolog, 

Doerani, Hagi-Omer (Tulcea) şi 
Mahometcea. 

Calfa-Chioi, sa, în jud. Constan: 
ţa, pl. Mangalia, cătunul com. 
Cara-Omer, situat în partea S.-V. 
a plășei şi a com, la 10 kil. 

"spre V. de cătunul de reședință; 
Cara-Omer și la 1 kil. spre N. 

Este așezat 
în valea Calfa-Chioi, find închis 
în partea răsăriteană de dealul 
Mezarlic-Bair, . 

“ Suprafaţa sa este de 970 hect., 
dintre cari - 10 hect. sunt ocu- 
pate de vatra satului și de gră- 

dini cu 40 de case. 

Populațiunea sa, compusă mai 
ales din Turci, este de 124 fami- 
lii, cu 350 suflete, ocupindu-se 
cu agricultira. Pămiîntul pro- 
duce mai ales orz și meiă; grîul 
şi porumbul vin în a doua linie. 
Din Calfa-Chioi pleacă drumuri 
comunale în toate direcțiunile 
și pe la toate .satele învecină-| 

„ toare: la Docuzaci, la Mamuzili, 
la Alibi-Chioi, la Bairam-Dede, 
la Cial-Margea și la Demircea. 

E punct militar, la o înălțime 
de 187.80 metri d asupra nive- 
lului mării. 

Calfa-Chioi, va/e, jud. Constan- 
ţa, în pl. Hirşova, pe teritoriul 

Este un alt nume 

al : pîriului Saraiul, nume ce-l 
„poartă de la confluența piraie- 
lor Topologul, cu Hagi-Omer, 
şi pănă la confluenţa lui cu pîriul 

Sulugeac-Dere. Sub acest nu- 

me udă partea N. a plășei și 

pe cea estică a comunei. Are 

în general malurile apropiate, 
înalte, rîpoase și p'alocurea pie- 

troase, Intr'însa este aşezat şi sa- 

tul Calfa. Dealurile cari o înca- 
drează sunt: Ceemţie-Bair la V. 
şi Sulugeac - Bair la E. Prin- 
trinsa merge drumul județean 

Calfa-Chioi, 
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ce duce de la Babadag la Hir- 
șova. 

dale, în jud: Con- 
stanța, pl. Mangalia, pe terito- 
riul com. rurale Cara-Omer, şi a. . 
nume pe acela al cătunului 'săă 
Calfa - Chioi. Este un alt nume 
dat văei Cerchez - Chioi Sarap- 
cea, Se întinde de la.N. la S,, 
pe la Vestul dealului Mezarlic- 
Bair ; trece prin satele Calfa- 
Chioi și Mamuzli, . Este situată 

"în partea S.-V. a plășei şi a 
comunei, 

Calfa-Dere, va/e, în jud. Con- 
stanţa, pl. Medjidia, pe teritoriul 
com. Mamut- Cuiusu - și anume 
pe acela al cătunului săti Idres- 

* Cuiusu. E situată în partea V. 
a cătunului, cea S.a com. şi 
cea centrală a plășei. Se desface 
din apropierea movile Idriţa ; 
se îndreaptă către N.; merge 
printre dealul Merea-Bair-Cara- 

luiuc pe de o parte, și dealul 
Caramancea pe de altă: parte 
şi apoi dă naștere marei văi 
Caramancea. Este străbătută de 
drumul com. Idres-Cuiusu-Mol- 
ceova; 

Cali-George, insulă; de mică în- 
tindere, în Dunăre, jud. Con- 
stanța, plasa Silistra - Nouă, pe 
teritoriul com. rurale Satul-Noii. 

“Are formă lunguiaţă, ca acea a 
unui .corn, o lungime de 600 
metri și o lățime de şo metri, 

„o întindere totală de 15 hect. 
„Este apropiată de țărmul dobro- 
„gean,: de care e despărțit prin- 
trun braţ larg de 22 “metri și 
adinc de 4 metri, deci” imprac- 

„ticabil. Este acoperită cu pietriș 
şi nisip, și e puţin înaltă,. așa 
că une-ori Dunărea viind mare, 
o acoperă cu totul. Este impro-" 
ductivă. 

Calia, ostroo, jud. Brăila, situat
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între Dunărea-Vapoarelor şi La- 

ta (Dunăre), la N. de ostrovul 

Popa și la S.-E. de ostrovul Mi. . 
noaia. 

Calica. (Vezi Filești, sat, judeţul 

Covurluiu). 

Calica, saz, în jud. Tulcea, plasa 

Tulcea, cătunul comunei Sari- 

* Ghiol, situat în partea estică a 
plășei, la 14 kil. spre S.V. de 

com. urbană Mahmudia, reşe- 

dința. plăşei și în partea meri- 
dională a com., la 2 kil., spre 

$., de căt. de reşedinţă, Sari- 

Ghiol, la poalele vestice ale dea- 

lului Calica, și nu departe de la- 
cul Agi-Ghiol. Numele săi ar 

veni de la numele cel vechii, 

Suaclia, după numele unui săti- 

şor din apropiere, ce s'a distrus 

de demult. Hotarul săii, înce- 

pînd de pe malul estic al la- 

cului 'Agi - Ghiol, se îndreaptă 

spre E., pănă lîngă satul Ca- 

lica; trece printre el și satul 

Sari-Ghiol, formînd o mică frîn- 

tură; urcă dealul Calica, pe care 

îl pogoară pentru a se opri la 

poalele dealului Cairacile; o ia 

apoi spre miază-zi, pe la V. de 

satul Caraibil; intră în lacul Ra- 

zelm, oprindu-se nu departe de 

gura Dunăveţului, de unde pu- 
“ţin: se îndreaptă spre S.-V.; 
apoi se urcă spre N,, pe.la V. 
de insula Popina, ce ţine de el; 

urmind apoi în spre N.-V.. ma- 
„lul oriental al lacului Agi-Ghiol, 

se termină de unde am plecat. 

Se mărginește la N. cu căt. Sari- 
Ghiol, la V. cu com. Agi-Ghiol, 

la. S. cu lacul Razelm, la E. cu 

căt. Caraibil, al com. Sarinasuf. 

„„Fiind. sat de cîmp, n'are de cit 
“un deal, dealul Calica (82 m.) 

în partea N., deal pietros. In la- 

cul Razelm este insula Popina, 

în care o ridicătură are o înăl- 

ţime de 483 m. Piriul Sari-Ghiol, 

„sait Valea:Nucarilor, o udă prin 

“milii, cu 829 sufl.; 

pămînt, cu 1 

mudia,. Agi-Ghiol-Caraibil,   
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mijloc, trecînd și prin centrul 

satului. Intinsul lac Razelm o 

udă la S.; aparține satului o 

parte din lac în întindere de 

cam 3000 hect., la V. lacul Agi- 

-Ghiol. Prin interiorul satului se 

întinde lacul Calica, ce comu- 

nică -cu lacurile Razelm și Agi- 

Ghiol. Clima este sănătoasă; ploi ! 
i Calica, geal, în jud. Tulcea, pl. suat puţine; vintul de N. pre: 

“ domină, Intinderea totală este 
„de 1923 hect., 
"ocupate de vatra satului, 7. hect. 

din 'care 8 hect. 

ale statului, și 1908 hect. ale 

locuitorilor, 

Populaţiunea este compusă 

din Romini, Bulgari, Ruși, Li: 

poveni și Evrei. Sunt 197 fam., 
cu 882 suflete. Romini: 185 fa- 

Bulgari: 1 
fam. cu 6 sufl.; Ruși: ro fam. 

cu 43 sufl.; 1 fam. evreiască cu 

4 suf. Areo școală, fondată, în 

1880, de locuitori, cu 10 hect. 

învățătoare, 39 

copii înscriși. Este o biserică, 
nu tocmai în bună stare, zidită 

de locuitori în 1814, cu hramul 
Aducerea-Moaștelor- Sf.-Nicolae, 

"deservită de:1 preot, 1 cîntăreț 

şi i paracliser.-Calitatea: pămîn- 
tului e bună. 1800 'hect. sunt 
loc arabil, 123 hect. izlaz. 

Locuitorii aii 80 pluguri; 700 
capete de vite; 8 mori de vînt. 

Comerțul e neînsemnat. Veni- 
tarile sunt de 6200 lei, cheltuc- 

lile de 5623 lei.. Contribuabili 

sunt 153. Căi-de comunicație 

sunt drumurile comunale spre 

com. Sari-Ghiol, Beş-Tepe, Mah- 
Co- 

muna e vechiă, fondată de Ro- 

_“mîni din. Basarabia. A fost ex- 

„pusă dese-ori prădăciunilor Tur- 

cilor și Cerchezilor. 

Calica, fa/tă, în jud. Tulcea, pl. 

Tulcea, pe teritoriul comunei 
- rurale Sari-Ghiol: (și anume pe 
- acela al cătunului săi Calica, 

- de la 'câre și-a luat și numele). 

  

  

Caliciul, zza/haa, 

CALICUL 

E situată în partea sudică a 
plășei și a comunei. Este o par- 

te dintr'un lung lac cu apă să- 

rată, ce face parte din lacul 

Razelm, dar care e separată 

: prin o lungă fășie de stuf. Con- 

ține mulți pești, ce se consumă 

în. Calica. ! 

Tulcea, pe teritoriul comunei 

rurale Sari-Ghiol (și anume pe 

acela al ambelor sale cătune, 

Sari-Ghiol și Calica). Se desface 

din prelungirile vestice ale pie- 

trosului deal, Cairacile; se în- 

tinde spre. S., avind o direcţie 

generală de la N.-V. spre S-E,, 

în formă de arc. Brăzdează par- 

” tea sudică a plășei și cea de [i. 
a comunei. Ramificaţiile sale su- 

dice se scaldă în apele lacurilor 

Calica și Iarinasuf, prelungiri ale 

Razelmului. Este acoperit cu 

- o mulțime de movile, unele na- 

turale, altele făcute.de oameni, 

toate acoperite cu verdeață, va- 

riind între 30—I11$ m., dintre 

“cari Tăușan-Tepe este cea mai 

înaltă (118 m.) și punct trigo- 

nometric de observaţie «de ran- 
“gul al 3-lea. Dealul este: între- 

tăiat de drumurile comunale Sa- 

. ri-Ghiol-Beş-Tepe-Caraibil-Sari- 

nasuf-Calica. Este acoperit cu 

semănături .și livezi, 

în pl. Motrul- 

d.-s., jud. Mehedinţi; ţine. de 

com. rur. Floreşti. o 

Calicul, saz, în jud. R.-Sărat, pi. 

Marginea-d.-s., cătunul comunei 

Lacul-lui- Băban, așezat în par- 

tea de E: a comunei. Întindera 

şi populația sunt socotite în că- 

tunul Gura-Caliței, al com. La- 

cul- lui-Băban. 

Calicul, sat, în jud. R.-Sărat, pl 

--. Orașului, _căt.. comunei Coteşti, 

reședința :plășei. Este așezat. în
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partea de V. a comunei, la 7 
kil.- spre V. de cătunul de reșe- 
dință, Coteşti, pe piriul Valea- 
Dilgovul. Are o întindere cam 
de 60 hect. Are o populaţiune 
de 20 fam., cu 70 suflete; 11 

contrib.; toți Romini. Are o bi- 

serică, deservită de 1 preot și | 

1 cintăreţ. 

Califanţi, dea/, în jud. Gorj, co- 
muna Urdari-d.-s., din pl. Jiului. 

Merge d'alungul comunei și se 

termină spre S.-V.., între hotare, 
la căt. Artanul. Pe acest deal 
se află pădure. 

California, căzuu (tirlă), în plasa 
Talomiţa-Balta, com, Frățilești, 

jud.» Ialomiţa, situat pe moşia 
statului Ghizdărești. 

Calinova, punct trigonometric de 

observaţie, de rangul al 3-lea, în 

jud. Tulcea, pl. Sulina, pe teri- 

toriul comunei rurale Cara-Or- 
man, pe malul drept al braţu- 

lui Sf. Gheorghe, în partea ves- 

tică a plăşei și cea de S. a co- 

munei. Are o înălțime de 6.7 m., 

dominind asupra brațului Sf. 

Gheorghe, precum şi asupra dru- 

mului comunal Mahmudia- Sf. 
Gheorghe (Cadirlez). 

Calistra, ziriă, în judeţul Tul- 

cea, plasa Măcin, pe teritoriul 
comunelor rurale Greci şi Tur- 

coaia. Își ia naștere din poalele 

nordice ale dealului Daiaman- 

Bair; se indreaptă mai întîiă! 

spre N.-V., printre dealurile Al- 
malia, Secarul, Coșlugul și Pia- 

tra-Mariei, la dreapta, și dea- 

lurile Megina, Piatra-Ascuţită şi 

Piatra-Riioasă, la stînga. Poartă, 

“pănă ese afară din pădurile cu 

- cari sunt acoperite aceste dea- 
luri, numele de Lunca-Plopilor, . 

iar de aci încolo numele de A- 

pa-Calistrici. Ceva mai spre V. 

de satul Greci, se îndreaptă spre 

3fiti) Marcie Dicțio.air iri graţie. ot. ZI], 

bă 
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S.-V., taie șoseaua judeţeană 
Măcin-Ostrovul-Babadag, pe la 

poalele  movilei Piatra-Riioasă 

şi se varsă, după un curs de 

vre-o 8 kil., în balta Igliţa. 

„ Brăzdează partea centrală a plă- 
şei, cea sudică a com. Greci şi 
cea nordică a comunei Tur- 
coaia. Ca afluenți primește pe 
dreapta văile: Crucelari, Dicto- 
vul, Rahova și Greci, aceasta 
cea mai însemnată. Pe dinsa se 
află 4 mori. 

Calistrul, ue, pl. Muntelui, 

jud. Bacăi, 

Caliţa, pc căt. în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rimnicul, comuna Dumi- 

trești. liste o partea cătunului 

de reședință, Dumitrești-d.-s. 

Calița, dea/, în jud. R.-Sărat., pl. 

Marginea-d.-s., com. Lacul-lui- 

Baban. Se desface din dealul 

Costandoiul; se întinde printre 

riul Rimna şi afluentele săi 

Caliţa, brăzdînd partea de V. 
a com. E, acoperit cu pășuni. 

Caliţa, ziriă, în jud. R.-Sărat, pl. 

Mărginea-d.-s., com. Lacul-lui- 
Baban, izvoreşte din dealul Cos: 

tandoiul, curge de-alungul lui, 

udă partea de S. a com. și se 

varsă în riul Rîmna, pe dreapta 

lui, lingă căt. Gura-Caliţei, care 
a luat numele săi. 

Caliţă (Lacul-după-), Zac,în jud. 
R.Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

Lacul-lui-Baban, căt. Caliţa, așe- 

zat' pe dealul Caliţa, produce 

știucă, caracudă și albişoară, ce 

se consumă de locuitori. 

Caliţei (Gura-), sas, în jud. R.- 

„Sărat, plasa Marginea-d.-s,, căt. 

com. Lacul-lui-Baban, așezat în 

partea de E. a com., pe riul 

Rimna, la gura pirîului Caliţa, la 

5240 m. spre E. de cătunul de 

., iaz și se varsă în 
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reședință, Costandoiul. Are o 

întindere cam de 52 hect.; o 

populație de 149 familii, cu 523 

locuitori. Contribuabili sunt 149. 
Ştii carte 23 persoane. Are o 

biserică, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț, 

Caliţei (Valea-), vale, în com. 
Vrănești, pl. Podgoria, județul 
Muscel. 

Calmuşul, Zicior de munte, pl. 
Muntelui, jud. Bacăti. 

Calmușului (Pîriul-), ziriz, în 
jud. Bacău; se varsă în piriul 
Doftana. 

Calna, Fost sat, în com. Ciumu- 

lești, jud. Suceava. Pe la 1850, 

«Calna, Costești și Berești, toate 
întrun hotar, la ţinutul Suce- 

vei, moșie cu părți și răzășească, 

în. care moșie ai parte și d-lor 
comisul Costache Ganea, frații 

Morțunești, d-lui Costache Hir- 

lescu, iconomul Iftimie Stamati 
şi: alții. Pe lingă moșiile Cămir- 
Zaui,  Ciumuleşti şi altele, fără 

sat.»: (<Bucium. Rom,», An. II). 

Calna, zezer, în suprafață de 20 

prăjini, jud. Suceava, 

Caina, piriiaş, în com. Ciumulești, 

" jud. Suceava. Izvorește din sa- 
tul. Cămirzani, formează un mic 

iaz Șomuzul-Băei 

“(1800 m.). o 

Calnei (Lunca-), /uucă, în com. 
"Ciumuleşti, jud. Suceava, de o 

“mică întindere. 

Calnovăţul, 7ns+/ă, cea mai mare 

_"ce: formează Dunărea în jud. 
„Romanați, Se află în dreptul 

„com. Izlazul, în fața satelor Măcri- 

$ani și Semoviţul din Bulgaria. 

Caloeneasca, fâdre, pe moşia: 

20
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Cărteanca, din comuna Beceni, 

jud. Buzău. Are 18 hect. 

Calofireşti, sa, pl. Jiul.-d.-mj., 

com. Lipovul, jud. Dolj, cu 642 

suflete, 312 bărbaţi și 330 femei. 

Locuesc în 45 case și 82 bordee. 

Copiii din sat urmează la școala 

mixtă din satul Lipovul, ce este 

la 200 m. depărtare. In anul 

școlar 1892—93 aii frecuentat 

şcoala 27 copii, 19 băeţi și $ 

fete. Cu virsta de școală sunt 

76 copii, 39 băeţi și 37 fete. 

Stii carte 38 loc. Circiumi sunt 

2; meseriași 2: 1 cizmar şi 1 

fierar, 

Calofireşti, zpoșie particulară, pl. 

Jiul-d.-mj., comuna Lipovul, jud. 

Dolj. Aparține sătenilor; 

Calomfireşti, câzuu, în jud. Te- 

leorman, pl. Marginea, comuna 

Țigănești. LEste situat pe Va- 

lea-Nanovului şi e udat de Pi- 

riiașul-Doamnei, care se scurge 

în Vedea. Are o populaţiune 

de 850 suflete, din cari 165 

contribuabili. Locuitorii sunt în 

cea mai mare parte Bulgari de 

origină şi păstrează încă limba, 

portul și obiceiurile lor. 

In această comună s'a gă- 

sit ruine, în cari locuitorii cred 

că se găsesc comori, lăsate mai 

ales de familia Buzeştilor, ale 

căror moșii se întindeai prin 

prejur. 

In privinţa antichităţilor gă- 

site la Calomfirești, d. Tocilescu 

în scrierea «Dacia înainte de 
Romani», spune că atit olăria 

cît și uneltele de piatră desco- 

perite, nu pot fi atribuite de 
cît numai epocei de piatră. In 

excursiunile arheologice ale lui 

C. Boliac, s'ai găsit aci, în a- 

nul 1872 și mai înainte, cuțite, 

răzători, săgeți negre, rişniţe 

de moară și bulgări de cremene 

pentru prăștii. Tot aci s'au des- 

Calopărul, com. rur., jud. Dolj, pl. 

- la această movilă, merge spre   

coperit în 1869, urmele unei ce- 

tăți înconjurată de pămînt ars. 

Lungimea ci era de 40 m. și 

lărgimea ei de 60 m. 

Jiul-de-mijloc, la 20 kil. de Cra- 

iova şi la 11 kil. de reşedinţa 

plăşei, comuna Segărcea. 

E situată aproape de malul : 

drept al riului Jiul, pe valea 
Dilga şi pe marginea pădurei | 

Panaghia. 

Se învecinește la Ii. cu com. 

Secuiul, de care se desparte prin 

riul Jiul, la V. cu com. Rado- 

vanul, la N. cu com. Glodul și 

la S. cu com. Segărcea. 

Limita linici de N. începe de 

lingă Jiul, de la Poiana-lui-Braii, 

merge spre Vest, pe la punctele 

Fîntîna - Ţiganului și la-Sasul, 

lîngă șoseaua Craiova-Bistreţul, 

pe lingă moșia statului Secuiul, 

și spre V. la punctul numit La- 

cul-Viţelului, lîngă șoseaua Cra- 

iova-Calafat. | 

Limita liniei de V. începe de 

la J.acul-Viţelului, merge spre 

S. pănă la Movila-Murdăroaia. 

Limita lini€i de S. începe de 

la această movilă, merge spre 

E. trecînd prin movilele La-Vie- 

zurul, unde începe hotarul Do- 

meniului Coroanei, Segărcea, cu 

moșia Prejbeanul, la Lacul-Sti- 

clei, unde se numesc moşiile 

Domeniului Coroanei: Segărcea, 

Prejbeanul și Calopărul, apoi la 

Lacul-lui-Gorjan, pe: lingă par- 

chet, pănă la movila Trei-Gor- 

nițe.-: 

Limita liniei de E. începe de 

N. pe malul drept al Jiului pănă 

la Poiana.lui-Braiii. 

Terenul comunei este aproape 

şes; nu se găsesc de cit cite-va 

mici deluleţe, acoperite în mare 

parte cu păduri. 

Comuna. este udată de un mic   pirîi, “numit Dilga, care izvo-" 

__._ GALOTĂRUL 
reşte în dreptul conacului mo: 

şiei Calopărul, merge de la V. 

spre E., prin cătunul Dilga, tae 

calea vecinală ce duce la com. 

Foişorul și apoi se varsă în riul 

Jiul, pe dreapta. Valea pe care 
curge piriul se numeștetot Dilga. 

. In dreptul căei vecinale Foişo- 

rul se află pe Dilga un podeţ: 

de lemn. 

Lîngă cătunul Panaghia - se 

află Lacul-Viţelului, Pe lingă 

cătunul Sălcuţa trece apa Va- 

barana, ce se pierde pe teritoriul 

acestei comune. In cătunul (a- 

lopărul curge Valea-Sasului. 

Legenda spune că comuna 

Calopărul a fost înfiinţată “de 

un grec, Sariene, 

Comuna se compune din 5 

cătune și anume: Bizdina, Ca- 

lopărul, care este cătunul'de re- 

şedinţă, Dilga, Panaghia și Săl- 

cuța. 

In 'comună sunt două bise- 

rici: una în cătunul Panaghia, fă- 

cută de un călugăr din schitul 

comunei Segărcea. Cealaltă se 

afă în cătunul Calopărul fon- 

dată de numitul Sariene, acum 

vr'o 150 ani. Fie-care biserică 

e deservită de cite un preot şi 

un cîntăreț; fie-care are'cite o 

proprietate de 17 pogoane ara- 

bile, date în urma legei rurale 

din 1864. - 

In comună, și anume în că- 

tunul Calopărul, se află o școală 

mixtă, ce funcţionează de la a- 

nul 1882, Decembrie 1. Este în- 

treţinută de stat. 

Cuprinde o singură clasă. A- 

ceastă şcoală are o proprietate 

de 8500 hectare, date după le- 

gea rurală din 1864. La această 

școală urmează copiii din că- 

tunele: Dilga, Sălcuţa și Biz- 

dina. In anul 1893 s'a înființat 

o şcoală în cătunul Panaghia; are 

un învățător; este întreţinută 

de stat și de comună. Areo 

proprietate de 8,500 hect. ara-
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bile. In anul 1892—93, şcoala din 

Calopărul a fost frecuentată de 
15 copii din Calopărul, 8 din 

Dilga, -6 din Bizdina, 7 din 
Sălcuţa, 7 din Panaghia. In vîrstă 

de şcoală sunt 40 băcți și 9 

fete din Calopărul, 21 din Dilga, 

19 din Bizdina, 49 din Pana- 

ghia și 49 din Sălcuța. 

Populaţia comunei este de 
1992 suflete. Media morţilor este 

de 44, a nașterilor de ş8. 

După legea rurală din 1864 

sunt 129 lociitori împămînte- 

niţi; iar după cea din 1879 

sunt 16 însurăţei. 

Case sunt în număr de 228, 
iar bordee 111. 

Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de 8269 pogoane, 

din care 6869 pog. pămînt a- 

rabil, 100 pog. fineţe, 100 pog. 

izlaz și 4100 pădure. 

Moșiile de pe teritoriul comu- 

nal sunt: Dilga, de 1300 pog;; 
Bizdina și Panaghia, cu 1200 

pog.; aceste trei moșii aparţi- 

neaii d-nei Maria Romanescu ; 

azi, sub numele de Sălcuţa, a- 

parţine d-lor Ștefan Prejbeanu 

şi C. Marinovici. Moșia Calo- 

părul are o suprafaţă de 1100 

pog. arabile şi aparţine biseri: 

cei Sf. Treime din Craiova ; 

aparținea altă-dată lui Alecu Dil- 

geanu. Pe pămîntul arabil se 

seamănă gri, porumb, orz, o- 

văz şi secară; puțin în și prea 
puțină rapiţă. 

Păduri sunt: Panaghia, cu o su- 

prafață de 1253 hect.; aparţine 

Domeniului Coroanei Segărcea; 

înainte aparţinea statului. Calo- 

părul, lungă de 200 hect. 40 m., 

pe moșia și în cătunul Calopă- 

rul, aparține bisericei Sf. Trei- 

- me din Craiova; aparţinea lui 

Dilgeanu. Dilga, cu o suprafață 

de 551,32 hect., aparţine Do- 

- meniului Coroanei; aparţinea sta- 

tului. | 

Sunt compuse din cer, gâr-   

niță, carpen, ulm, plop, salcie, 

stejar şi arțar. Predomină gîr- 

nița, carpenul, ştejarul și cerul. 

Viile, în întindere de 136 hec- 

tare, se găsesc pe Domeniul 

Coroanei Segărcea și aparţin 
locuitorilor. 

In cătunul Calopărul sunt 3 
circiumi, 3 în Sălcuţa şi una în 
Panaghia. Comercianţi sunt 11. 

Productele se desfac la Craiova şi 

la Bistrețul, unde loc. se duc cu 

carele, pe calea Craiova-Bistre- 

ţul. Calea ferată în construcție 

trece prin cătunele Panaghia 

şi Dilga. Mai trec prin comună: 

Șoseaua județeană Craiova-Bis- 

trețul, pe o lungime de 4 kil.; 

şoseaua comunală Calopărul- 

Dilga, lungă în comună de $8 
kilometri. 

Contribuabili sunt 321. 

Budgetul comunci pe exerci- 

țiul 1693 —94 a fost la venituri 

de lei 358822, la cheltueli de lei 

274154. 
Vite cornute sunt 240; oi; 

300; cai, 37. 

Calopărul, sas, pl. Jiul-de-Mij- 

- loc, comuna Calopărul, judeţul 

Dolj, cu reşedinţa primăriei. Are 

457 suflete: 246 bărbaţi și 

211 femei, Locuesc în 58 case 

construite din paiante, de zid, 

și 49 bordee săpate în "pămînt. 

In sat este o școală mixtă, ce 

funcționează din anul 1882. Este 

întreţinută de stat și de com. 

Are 17 pog. proprietate; are un 

învățător. Se află o biserică, 

fondată de un Grec, Sariene, 

Are 17 pog. arabile proprie- 

tate. 

In anul școlar 1892—93, școala 

a fost frecuentată de 43 băeți. 

Cu virsta de şcoală sunt 40 

băeţi și 40 fete. Știii carte 14 

locuitori. . . ! 

Calopărul, moșie, pl. Jiul-de-Mij- 

loc, com. Calopărul, jud. Dolj,   

satul Calopărul; aparţine Epi- 

tropiei bisericei Sfintei-Treimi, 

din Craiova. 

Calopărul, zăzure, pl. Jiul-de- 
Mijloc, com. Calopărul, jud. Dojj, 

satul Calopărul, de 400 pog. 

Aparține cepitropiei bisericei Sf.- 
Treimi din Craiova și înainte 

aparținea d-nci Maria Roma: 
nescu. 

Este amenajată. Felul arbo- 

rilor ce compun pădurea sunt: 

girniță, cer și stejar, acest fel 
din urmă predominînd, 

Calotă (Puţul-lui-), în comuna 
Gărdești, în hotar cu moşia Bel- 

ciugul, jud. Teleorman. E punct 

important de hotar între aceste 

moșii. 

Caloteşti, saţ, jud. Argeș, plasa 

Piteşti, pendinte de com. rur. 

Valca-Mărului. Are 34 fam,, cu 

209 suflete. 
Are o școală primară rurală. 

Calpagiul, dea, pe teritoriul sa- 
talui Onești, com. Șipotele, pl. 

Bahluiul, jud. Iași. La poalele 

lui se află iazul cu asemenea 

numire. 

Calpagiul, az, jud. Iași, pl. Bah- 

luiul, com. Șipotele, 

Caluda, ostrov, pl. Cîmpul, com. 
Desa, jud. Dolj, cu pădure . de 

tufani, sălcii, plopi şi salcimi, 

aceştia predominind, Aparține 
statului. 

Calul, sa, în com. Calul-Iapa, pl. 

Piatra-Muntele, judeţul Neamţu, 

situat între dealurile cu a sa nu- 

mire şi Dealurile-Epei, lingă pi- 
riul Calul. : 

Terenurile sale, în partea des- : : 

pre V., N. şi S., sunt acciden- 

tate, iar în partea despre Îi. se 

confundă cu Valea.Bistriţei.
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Populaţiunea sa este de 1270 
suflete, dintre cari 625 bărbați 
şi 643 femei. 

In acest sat se află: reşedinţa 

comunei; o biserică, deservită de 

I preot şi 2 elesiarhi; o școală, 

cu o populațiune de 58 elevi; 

4 herăstraie, cu 60 de lucrători. 

Locuitorii se îndeletnicesc cu: 

agricultura, exploatarea păduri- 

lor, industria primitivă și exploa- 
tarea pămînturilor. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 

cine se face: prin un drum, care 

străbate rîul Bistriţa, dînd la sa- 

tul Săvineşti; prin o şosea care 

trece de sub Capul-Dealului, u- 

nindu-se cu șoseaua ce duce 

de la Roznov la satul Iapa; 

prin alte drumuri naturale şi 

poteci, prin care comunică cu 

diferite localităţi limitrofe. 

Calul, căzu, în pl, Ialomiţa-Balta, 

com. Ciulniţa, jud. Ialomiţa, si- 
tuat pe cîmpul Bărăganul. 

Calul, cana/, jud. Brăila, situat 
în stînga Filipoiului ; dă în Jap- 
șele-Paţiului. 

Calul, dea/, pl. Amaradia, com. 

Slăvuţa, jud. Dolj, înalt de a- 

proape 200 m., acoperit cu vi! 

și livezi de pruni, 

Calul, dea, numit și Dealul -Ca- 
lului, în com. rur. Cloșani, pla- 
iul Cloșani, jud. Mehedinţi. 

Calul, dea/ur? muntoase, în pre- 
lungirea către S. a ramurei Cer. 
negura, pe teritoriul com. Calul- 
Iapa, plasa Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. | 

Calul, zoșie, pe coprinsul comu- 
nei Calul-Iapa, pl. Piatra - Mun- 
tele, jud. Neamţu, așezată în- 
tre moşiile Săvinești, Roznovul 
și Tarcăul, 

Inainte de secularizarea ave-   

rilor mănăstirești a aparținut 

mănăstirei Bistriţa, închinată sf. 

Mormiînt. Are sat. 

Calul, mante, în com. Mălini, ju- 

dețul Suceava, 

Calul, pădure, numită şi Piriul-Ca- 

lului, situată pe cuprinsul com. 

Calul-Iapa, jud. Neamţu. Este 

proprietatea statului, care o a. 

rendează cu 2100 lei anual. 

Calul, ziriă, in com. rur. Cloșani, 
plaiul Cloşani, j1d. Mehedinți. 

Calul, pîriz, jud. Neamţu, izvo- 
rește dintre munții Viţioana- 
“Mare și Murgociul, adică din 
nodul ce-l formează ramurile 
Tarcăul, Harmanul și Mălăeștea- 
Murgociul. Curge paralel cu ra- 
mura Doșelul și ultimele rami- 
ficațiuni ale Cernegurei, trecînd 
pe la satul Calul, în dreptul 
căruia străbate Valea - Bistriţei, 
vărsindu-se pe partea dreaptă 
a acestui rîu, în fața satului Să- 
vinești, ducînd cu sine și urmă- 
toarele mici piriiașe ce primește 
din stinga : Piriul-Falcăul, Piriul- 
Istrătenilor, Stamboiul, Piriul- 
Dracului, Ciurca, Pirtul-Albişeni- 

lor, Dunărea, Bogoslovul și Pa- 

lele, iar din dreapta : Stahia și 
Cărpinișul. 

Cursul său e de vre-o 10 ki- 
lometri. 

Calul, vă/cea, udă partea de E. a 

com. Bărcăneşti, plasa Siul-d.-s., 

jud. Olt, apoi dă în gîrla Imi- 
nogul. 

Calul-Alb, va/e, în satul Oneaga, 

com. Slobozia-Secătura, pl. Co- 
șula, jud, Botoșani. 

Calul-lapa, com. rur., jud. Neam- 

țu, așezată parte pe dreapta ri- 

ului Bistrița, parte pe partea 

stîngă a acelui riii, în plasa Pia-   

tra-Muntele, la 32 kil. de Pin- 

găraţi, reședința plășei și la 19 

kil. de Piatra, capitala judeţului. 

Terenurile sale accidentate, 

sunt traversate de-a lungul, în 

direcțiune V..E., de două văi 

mari formate de piriul Calul și 

Piriul-lepei, cari se întind pa- 

ralel unul de altul, fiind: des- 

părţite în toată prelungirea lor 
de ramurile munților: Doşelul şi 

Iepei; este străbătută către E. 

comuna de Valea-Bistriţei, 

„În privirea geologică obser- 

văm, că de și aceste terenuri 

fac parte din scoborișurile Cer- 

negurei, însă chiar la o mică 

depărtare spre S. de satul Vă- 

leni (com. Viînători-Dumbrava- 

Roșie), toate depozitele cari vin 

despre Piatra, dispar sub altele 

mai nouă. Ast-fel, cam la o tre- 

ime din calca ce desparte Vă- 

leni de Gura-Calului, ies la iveală 

marnele salifere superioare, cari 

sunt caracteristice într'această 

parte. Formaţiunea cu sare con- 

tinuă a forma șirul de munţi din 

dreapta riului Bistriţa pănă la 

Gura-Calului; reapare în dreapta 

Calului, în culmile Doșelului, în- 

trerupte din noii de Valea-Iepei ; 

se observă iarăși în munții din 

dreapta ei (ramura Neguleștilor). 

In susul piriialor (Fundul-Iepei), 

se întinde saliferul pănă la ju- 

mătate cale de la gura piriului 

Iapa și Varnița (locul unde se 

face var). De acolo vin depo- 
zite mai vechi (eocenice), gre- 

siurile, zise de Sztrolka, de asu- 

pra cărora zac nemijlocit pă- 

tură calcare, din care se extrage 

varul, care în privinţa calităței 

diferă : dacă se scoate din bo- 

lovanii de calcar compact, ce- 

nușiii şi destul de curat, ce vin 

în partea superioară a păturei, 

atunci ese un var gras și bun, 

iar dacă se scoate din bancu- 

rile de calcar mai argilos, ce 

vin sub cele precedente, atunci



CALULUI (CURMĂTURA-) 

se face un var slab, prost, poate 
chiar hidraulic. 

Comuna Calul-lapa se mărgi- 
nește la N. cu com. Vinători- 
Dumbrava-Roșie și com. Doam- 
na, de cari în parte se desparte 
prin ramurile muntelui Cer-Ne- 
gura; la Vest cu moşia Tarcăul 
(com. Pingăraţi), de care se des- 
parte prin culmea Murgociului, 
Bitca-Cailor ; la S. cu com. Mas- 

tacăul, de care se desparte prin 

ramurile Tarcăul, Porfirul, Alu- 

nișul și Negulești; la E. cu co- 

muna Roznovul. * 

Este formată din satele: Ca- 
lul, Dumbrava-Roșie-d.-j., Iapa 
și Săvineşti, cu o populaţiune 
de 2955 suflete, sai 615 capi 

de familie însuraţi, 13 neînsu- 

rați, 41 văduvi, 094 văduve; 
1456 bărbaţi 1499 femei; după 

vîrstă: 714 copii de sex bărbi. 

tesc, 676 copii de sex femeesc; 
după naționalități: 27 străini, 
în cea mai mare parte Unguri. 

Dintre locuitorii împroprietă- 
riţi în 1864, sunt astăzi 162 cari 

posedă înșiși locurile. lor, 234 
ca urmași, 2 locuri ocupate de 

alții. Dintre locuitorii împroprie- 
tăriți în 1878 sunt astăzi: 98 

cari ocupă ci înşişi locurile lor, 
31 ca urmași şi 73 cari n'ati 
fost încă împroprietăriți. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și cu plutăria. 

Cultura pămîntului se face pe 

o întindere de 1919 hect. şo 
arii şi anume: 124 hect. griii, 
215 hect. hrişcă, 133 hect. se- 
cară, 583 hect. porumb, 32 hect. 
orz, 433 hect. ovăz, 2 hect. meiii 
(malaiii tătăresc), 17 hect. ra- 

piță, 5 hect. cînepă, 1 hect. in, 

2 hect. cartoafe,: 13 hect. fa- 

sole, 31 hect. mazăre, 50 arii 
livezi artificiale și 328 hect, li- 

vezi naturale (finețe), 

Imaşul are o întindere de 

400 hect. şi nutrește un număr 

" de 5186 capete de vite. 

- restea, 
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In această comună se află: 3 

biserici, cu cite un preot și 2 

eclesiarhi; o școală, cu un învă- 

țător; o fabrică (cu aburi) de che- 

„cu 4 ferăstrae sistema- 

tice, la cari servesc 60 lucră- 

tori; 23 pive pentru făcutul 

sucmanilor stofelor; 12 mori de 

apă; 3 cariere de piatră; 3 vă- 
tării; un cazan pentru fabricat 
rachiii de drojdie, Sunt 5 fierari, 

5 dogari, și 12 stoleri, 

Budgetul comunei e de 8560 

lei și 60 bani la venituri și de 

7943 lei la cheltueli, 

Comunicația cu satele vecine 

se face: prin un drum, ce dă din 

satul Calul prin satul Săvineşti 

în șoseaua mixtă Piatra-Bacăii; 

prin un drum, ce dă din satul 

Calul, în drumul ce duce de. la 

satul Iapa la Roznovul (punînd în 

legătură satele Roznovul, Iapa și 

Negulești); prin alte drumuri na- 

turale, ce pun în legătură satul 

lapa cu satul Mastacăul-Negu- 

lești, din comuna Mastacăul. 

Calului (Curmătura-), munte, 
în jud. Buzău, com. Minzăleşti, 

căt. Bustea; face hotar despre 
com. Lopătari. 

Calului (Dealul-), dea/, plasa 
Dumbrava-d.-s., com. Cernătești, 

jud. Dolj, pe costişea căruia este 

situată o parte din comună. Este 

situat în partea de N. a comu- 

nei, avind direcțiunea de la V. 

spre E. Înălțimea lui este -apro- 

Ximativ de 45 m. Este aco- 

perit parte! cu cereale și parte 

„cu tufărișuri. 

Calului (Dealui-), dea?, o pre- 
lungire a dealului Bordea, din 

com. Mogoșești, plasa Stavnicul, 

jud. Iași. 

Calului (Dealul-), 2iz7 de dea, 
com. Valea-Lungă, pl. Prahova, 

jud. Prahova, numit ast-fel, se   
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zice, de la un cal ce sar fi gă- N 

sit legat aci de hoți. 

Calului (Giîrliţa-), iri, izvo- 
rește din raionul com. Star- 

Chiojdul, plasa Teleajenul, jud. 

Prahova, şi se varsă în gârla 

Brădetul, tot în raionul com. 

Star-Chiojdul. Curge de la N.- 
E. spre S.V. 

Calului (Izvorul-), zzoor, jude- 

țul Buzăii; iese din muntele Po- 

dul-Calului şi dă în Bisca-Mare. 

Calului (In-Muchia-), co/znă, a- 
coperită de izlaz, în com. Lo- 

pătari, jud. Buzăi,. 

Calului (Malul-), co//nă, în com. 
Vintilă - Vodă, în apropiere de 

izvorul Foltea, jud. Buzăi, 

Calului (Malul-), ea, în jud. 

R.-Sărat, plaiul Riîmnicul, com. 

Chiojdeni. Se desface din dea-. 

lul Măgura; brăzdează partea 

- de V. a comunei; se sfirșeşte în 

riul Motnăul. Este acoperit cu 

pășuni și păduri, Vara sunt aci 

stine de oi. 

Calului (Malul-), pzzufe, în jud. 

R.Sărat, plaiul Rîmnicul, com. 

Bisoca. Se desface din "muntele 

Ulmuşorul ; se întinde spre E., 

printre riul Rîmnicul-Sărat și a- 

fluentul său, Piriul-Sării. Este a- 

coperit cu întinse păduri și pă- 

șuni. Vara sunt pe el stîne de oi. 

Calului (Movila-), mzov:/ă, jud. 

Brăila, situată la E. de com. 

Ciacărul, pl. Balta, și la o de- 

părtare de 2 kil. de dinsa. . 

Aci, se zice, că a plesnit ca: 

lul Turcului însărcinat cu hotăr- 

nicia raielei Brăila. Plesnind ca- 

lul, Turcul și-a luat şeaua în spi- 

nare și s'a dus pănă la japşa 
Cenușarului și apoi de aci cu 
luntrea pănă la Dunăre.”
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Calului (Movila-), mow:/ă, pe 
coasta de S-E. a muntelui Is- 

triţa ; face hotar între moșia sta- 

tului, Sf.Gheorghe şi proprietatea 

moşnenilor din com. Breaza, ju- 
dețul Buzăi. 

Calului (Pădurea-). (Vezi Valea- 
Marcului, făzure, jud. Vilcea). 

Calului (Piscul-), co//nă, în jud. 

Buzăi, com. Piclele, căt. Berca, 

în marginea pădurei statului, 
Sforile-Banului. 

Calului (Piscul-), pzsc, pl. Ama: 
radia, com. Valea - Boului, jud. 
Dolj. 

Calului (Piscul-), fisc, comuna 

Mădulari, pl. Cerna, jud. Vilcea. 

Calului (Pirîul), pac afluent, al 

piriului Suha-Mică, în com. Mă- 
lini, jud. Suceava. 

Calului (Podul-), ăgură mare, 

avind înălțimea de 1425 metri, 

parte ţiind de moşia: Penteleul, 

parte de moșia Tega și parte 

al moșnenilor din Nehoiașul, 

jud. Buzăi. Virful său e aco- 

perit de o întinsă și excelentă 

pășune, iar poalele de păduri 

de brad şi de molift. Este a- 

vut în afene. Vara se aduc aci 

de la 5000—8000 oi, cărora le 

procură iarbă în abundență. Are 
o cășărie, al cărei produs se 

vinde în comerciii tot sub numele 
de brinză de Penteleii. Pri- 
veliştea ce se desfășoară o- 
chilor după virful săi, e din cele 
mai frumoase, Mulţi suferinzi 
de piept adăpostiţi la stînele 
de aci și umbriți de secularele 
păduri de brazi, își găsesc a- 
desea ușurarea. E punct trigo- 
nometric de observaţie. 

Calului (Podul-), fost fic/er m 
litar de iarnă, jud. Buzău, situat   
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între Cășoca-Mare și Izvorul-Ca- 

lului, în partea de V. a poale- 

lor măgurii Podul-Calului. 

Calului (Podul-), în/zus platoă, 
între comunele Lopătari și Min- 

zăleşti, jud. Buzăi, acoperit cu 

păduri. 

Calului (Privalul-), draz, în pl. 

Ialomiţa-Balta, insula Balta, te- 

ritoriul com. Găiţa, jud. Ialo- 

miţa, 

Calului (Valea-), (Cacă-lapa), 
îsvor, între comunele Cernătești 

și Mărăcineni, jud. Buzăii; se 

scurge în riul Buzăă. 

Calului (Valea-), va/e, pl. Ama- 
radia, comuna Valea-Boului, ju- 

dețul Dolj. 

Calului (Valea-), za/e, com. Bu- 

covul, plasa Cricovul, judeţul 
Prahova. 

Calvini, com. rur., în pl. Buzăi, 

jud. Buzău, situată pe ambele 

maluri ale rîului Bisca-Chiojdu- 

lui, la o distanţă de Buzăii de 

51 kilometri. Limitele sale sunt: 

la N., începe din muntele Ce. 

tățuia, care o desparte de com. 

Cătina și merge spre Virful-Cor- 

netului, de unde se lasă spre 
N.-E., prin munţii Teişul şi Poe- 

nari, pănă la culmea Brădetului ; 

deaciurmeazăapa Bisca-Chiojdu- 
lui, pănă lingă cătunașul Țoca, 

„com, Mărunţişul. La S$,, trece Bis- 

ca și urcă pe colinele din pădurea 

Cislăul pănă în muntele Salcia, 

care face hotar între cătunele 

Cislăul, Calvini și jud. Prahova. 

La V., începind din muntele 

Salcia, o ia pe slemnea muntelui 

Fătuleşti, ajunge în virful mun- 

telui Trenul şi de aci în virful 

muntelui Șeaua-Dracului, de un- 

de se lasă pe slemnea dealului 

Cărbunești, urcă în Virful-Zbo.   

CALVINI 

iului, apoi coboară în Valea-Ze- 

letinului, pe care, urmîndu-i puţin 

albia, îl trece; urcă apoi mun- 

tele Cacaleţi, se lasă în jos în 

dreptul căt. Slobozia, trece Birs- 

ca, pe la malul Pieii și urcă în 

muntele Cetăţuia. Suprafața sa 

este de 4240 hect., din care 

280 arabile, 1890 pădure, 315 

fineţe, 580 izlaze, 7 vii, 193 li- 

vezi și 968 sterp. Proprietăţile 

mai însemnate, coprinse pe te- 

ritoriul acestei comune, sunt: 

-Marcociul, Cetăţuia, Siliştea, Ve- 

reșul, Bisceni-d.-j., Bisceni-d.-s., 

Fătuleasca, Cerbul, Turburea, 

Huma și Brăduleţul, mai toate 

ale moșnenilor d'avălmași, din 

cari Homoriceanul, Săseni și 

Cărbunești cu părți mai mari, 

apoi vin moșnenii: Calvini, Fă- 

tulești; Popești, Bocioceşti şi 

Bisceni, Terenul este acciden- 

tat, fiind format mai mult din 

coline pietroase. Malul stîng al 

Biscei, în urma tăierei pădu- 

rilor, a devenit un vast prund. 

E avută 'în substanţe minerale, 

mai cu seamă în fier şi piatră 

de var, din care cea după Va- 

lea-Seacă este renumită. Produc- 

țiunile principale sunt lemnele 

de construcțiuni și țuica. Agri- 

cultura e mărginită numai la 

cultura porumbului, care nu 

poate îndestula localitatea. Ca 

industrie proprie are olăria, dar 

încă primitivă. Sunt 10 „mori și 

o pivă. Comerţul constă mai 

mult în transporturi. Are ş tir- 

guri: la 7 lanuarie, 25 Martie, Mo- 

șii, 27 Lulie şi 30 Noembrie. Cale 

de comunicaţie are valea riului 

Bisca, care pe alocurea e șose- 

luită, dar care se întrerupe ori 

de cite ori apa vine mare. 

Vite are: 327 boi, 284 vaci, 

153 viței, 3 bivoli, 30 cai, 15 

epe, 9 minji, 680 oi, 354 ca- 

pre, 5 asini și 269 porci. Stupi 

sunt 40. 

Comuna e formată din cătu-
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nele Bisceni-d.-j., Bisceni-d.-s., 

Calvini,  Frăsinetul, Iorguleşti, 

Olari, Slobozia, Valea-Seacă şi 

Zeletinul. Populaţia sa este de 

2370 loc., din cari bărbați în- 

suraţi 468, neînsuraţi 95, vă- 

duvi 66, băeţi 634, femei mă. 

ritate 468, văduve 54, fete 555, 

care trăesc în 569 case. Străini 

sunt 2 Greci şi 1 Bulgar. Meș- 

teşugari sunt: 49 lemnari, 3 tîm- 

plari, 2 cojocari, 10 rotari, 2 

fierari, 1 brutar, 18 vărari și 3 

olari, Media nașterilor e de ş7, 

a deceselor de 40 şi a căsăto- 

riilor de 14. Populaţia creşte cu 

o medie anuală de 17 suflete. 

Comuna are: 457 contrib,, 

din care 105 comercianți Ro- 

mini și un străin, 

Budgetul e de 3995 lei. 

Comuna are o şcoală în căt. 

Calvini, cu o populaţie școlară 

de 31 elevi şi 6 eleve, Carte 

ştii '96 loc. Are 3 biserici în 

cătunele Bisceni-d.-s., Calvini şi 

Bisceni-d..j., deservite de 2 preoți 

şi 3 cintăreţi, Catedrala e cea 

cu hramul Sf. Voevozi, din co- 

muna Bisceni-d.-j. (V. Bisceni-Să- 

seni, biserică), importantă prin 
“arhitectura ei. Circiumi are 12. 

Casele locuitorilor sunt în ge- 

nere bune; sunt de observat 

mai cu seamă ale proprietarilor 

şi moșnenilor fruntași, mai cu 

seamă ale Săsenilor, care de și 

acum mai mult în ruine, âmin- 

tesc încă de bogăţia, pe care a- 
ceastă ceată o avea în secolul 
trecut. 

Inceputul acestei comune da- 

tează cam din jumătatea. seco- 

lului al XVII-lea. Cind mai mulți 
Sași, deveniți Calvint şi perse- 

cutați în Ungaria, fură primiţi 

aci. ca coloni, rămași izolaţi, 

trecură la ortodoxizm. Parte din 
ei ştiură :să se ridice “peste ni- 

velul celor-l-alți și, în curînd, apar 

în acte cu numele de boerii Să- 
_seni, deosebindu-se prin faptele 

Calvini, 
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lor lăudabile, Azi sunt contopiți 
"în masa poporului. 

cătun, al com. Calvini, 

județul Buzăii, situat pe malul 

stîng al rîului Bisca-Chiojdului 

și udat prin mijloc de Valea-Hu- 

mei, Are 560 loc. și 141 case. 

De 'dinsul sunt alipite cătuna- 

șele Olari şi Frăsinetul. 

Calvini, nemiire, ce se dă mo- 

șiilor Siliștea și Vereșul, ale moş- 

nenilor Fătulești, jud. Buzău. 

Cama, gîr/ă, ramură din Dunăre, 
ese din acest fluviii din dreptul 

satului Slobozia, judeţul Vlașca, 

separă domeniul Giurgiului de 

proprietatea Paraipani, se varsă 

în Dunăre la Zeta și Ostrovul 

în dreptul cetățuei Sf. Gheor- 

ghe, după ce primește pe dreapta 

Girla-Mare. 

Camara, gîr/ă, ese din Dunăre 

şi dă în lacul Mahărului, în jos 

de satul Paraipani, jud. Vlașca. 

Camara, mahala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Cimpul; ţine de com. 
rur. Pristolul. 

Camara, pichet. de graniţă, în 

jud. Mehedinţi, pl. Cîmpul, pe 

teritoriul com. rur. Pristolul, la 

marginea Dunărei. 

Camber, sas, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, cătunul comunei Ar- 

mutlia. Este aşezat în partea 

nordică a plășei şi în cea sud- 

estică a comunei, la 4 kil. spre 

S-E. de reședință, Armutlia, 

nu departe de malul drept al 
piriului Taiţa. Intinderea  teri- 

toriului cătunului este de 700 

hect., din cari 25 hect. ocupate 

de vatra, satului, Populaţiunea 

este de 60 fam., cu 280 suflete, 

Bulgari în maioritate şi Romiîni. 
Pămintul este în parte mlăști-   
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nos, în parte bun pentru culti- 
varea “pămîntului. Printr'însul 

trece drumul comunal Babadag- 
Armutlia. 

Camber-Tepesi, aea/, în jud. 

Tulcea, pl. Măcin, com. Coium- 
Punar. Este o ramificaţiune a dea- 

lului Ghiun-Ghiurmeș. Are o di- 

recțiune generală de la NE, 

spre S.-V.; brăzdează partea su- 

dică a plășei şi centrală a co- 
munei. Pe la poalele sale estice 

curge piriul Cana-Mișea. Pe mu- 

chie merge drumul vecinal Co- 

ium-Punar-Aiorman. Este aco- 

perit cu păduri puţine și finețe. 

Camberul, zăzdure, în pl. Ialo- 

miţa-Balta, insula Balta, com. 

Vlădeni, jud. Ialomiţa. Face par- 

te din pădurea Vlădeni. Are osu- 

prafaţă de 200 hect., împreună 
cu pădurea Sitele. Esenţe: salcie 

“şi plop, 

Camburul, căfunaș al comunei 

Colţi, jud. Buzăi. Are 60 loc. 
și 16 case. 

Cameghila, 7poz/ă, în jud. Do- 

rohoiii, pe care unii o numesc 

Cham-Moghila, adică Movila-Ha- 

nului-Tătărăsc, iar alții Camne- 

Moghila, nume slavon, care în 

romiînește însemnează Movila-de- 

Piatră. Este în pădure, spre S.- 

V. de satul Zvorăștea, com, cu 

„același nume, pl. Berhometele. 

Are aproape 1070 m. periferie 
la bază și 220 m. înălțime. 

Camen (Măgura-lui-), măgură, 

jud. Teleorman, la Estul moșier 

Suhaia, pe laturea despărțitoare 

de moșia Traista, 

Camena, sa/, în jud. Tulcea, pl. 

Istralui, căt, com. Ciamurli-d.-s. 

E situat în partea nordică a 
plășei, și cea nord-vestică a co- 

munei, pe piriul Camena. Satul
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ocupă 75 hect. Populaţia este 

de 63, familii, sai 263 suflete, în 

maioritate Bulgari și cîți-va Ro- 

miîni. Pămîntul e bun pentru pă- 

şunat; parte fiind acoperit cu 

păduri. Ocupaţia locuitorilor e 

creșterea vitelor, 

Camena, zf de deal, în jud. 

“Tulcea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur. Ciamurli-d.-s., cătunul 

Camena. E situat în partea nor- 

dică a plășei și estică a comu- ! 

nei. Are 180 m. înălțime. E punct 

trigonometric. de observațiune 

de rangul al 3-lea. Domină a- 
supra piriului Slava-Rusească și 

asupra drumului comunal Cia-:: 

murli-d.-j., Slava-Rusească. Este 

de natură pietroasă, de unde și 

numele săii turcesc, ce însem- 

nează stincă. 

Camena, pirîă, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul comu- 

nei rur. Ciamurli-d.-s., cătunul 

Camena. Izvoreşte din poalele : 

orientale ale dealului. Ciamurli; 

se.îndreaptă spre E., avind o 

'direcţiune generală de la YV. la 

E., udind partea nordică a plăşei 

şi a comunei; curge pe la poa: | 

lele “dealului Pietrosul, și, după 

un curs de ş kil., merge de se 

varsă în piriul Slava-Rusească, 

pe dreapta, ceva mai sus de 

„satul Caugagia, după ce mai în- 

tii trece prin satul Camena. 

Camena, winfe, în jud. Mehe- 

dinţi, plaiul Cerna ; ține, în par- 

te, de teritoriul plaiului Cloșani. 

Camena, piriă, în jud. Mehe- 
dinți, plaiul Cloșani; izvorește 

din poalele. muntelui Camena, 

şi se varsă în riul Bahna. 

Camînca, căzun, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa ; for- 

„mează trup cu satul Brustu- 
roasa. | 

| Camiînca, zîrf de deal, jud. Ba- 

i căi, pl. Muntelui, com. Brustu- 

roasa, lingă satul Brusturoasa. 

„Camiînca, za/e, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa; în- 

căul și se înclină în direcția su- 

dică, unde se confundă cu Va: 

lea-Trotușului. 

Caminca, ziriă, jud. Bacăii, pl: 

Muntelui, com. Brusturoasa, pe 

teritoriul căt, Brusturoasa ; izvo- 

reşte din muntele Tarcăul, curge 

prin valea cu același nume și 

se varsă în Trotuș, pe stînga, la 

satul Camiînca, după un curs de 
6.25 kil. 

1 Camniţa, Zraz al Dunărei, în pl. 

Borcea, insula Balta, jud. Ialo- 

miţa, curge pe teritoriul comu- 

nelor: Tonea, Roseţi-Volnași și 
Dichiseni, 

  
Camniţa şi Scurta, păduri, si- 

tuate în jud. Brăila, pl. Balta. 

Se mărginesc la E. cu iezerul 

Ulmul și la V. cu iezerul Ma- 

„reş. Suprafața: 7! hect. Esenţă: 
salcie. IN 

Camuga, ziriă, pl. Muntelui, jud. 

Bacăii. (V. Camînca). 

Cana-Mişea, pir: mic, pl: Măcin, 

jud. Tulcea, pe teritoriul com. 

şi căt. Coium-Punar. la naş- 

tere din poalele meridionale ale 

culmei de dealuri Ghiun-Ghiur- 

meș; se îndreaptă spre S. avind 

o direcţiune generală de la N.- 

E. spre S.V.; curge pe la poa- 

lele estice ale dealului Camber- 
Tepesi, brăzdind partea sudică 

a plăşei și a. comunei și, după 

un. curs de 4 kil., merge de se 

aruncă în piriul Coium-Punar, 

la limita. judeţului. La început 

curge prin o pădurice, apoi prin 

o vale frumoasă, de-alungul că-   

cepe la poalele muntelui Tar. 

  

reia merge drumul comunal! Cîr- 

jilar-Aigăr-Ahmet, din jud. Con- 
stanța. 

Canagic-Bair, dea/, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

com. rur. Nalbant şi al cătunu- 

lui Trestenic.. Se desface din 

dealul Carcaman-Bair; se întinde 

spre E., avind o direcţiune ge- 

nerală de la N.-V.-E., brăzdind 

partea nordică a plășei și ves- 

tică a comunei; se întinde de-a- 

lungul malului drept al văei 

Cărbunăria (sai Izvorul-Taiţa), 

avind la poalele sale estice șa- 
tul Trestenic. Are 120 m. înăl- 

țime. E punct trigonometric de 

observaţie de rangul al 3-lea. 

Natura sa este stincoasă. Pe la 

poalele sale vestice, trec dru- 

murile comunale ce duc la Nal- 

bant, Trestenic, Baș-Chioi,. Ali- 

Bei-Chioi şi Acadin. Din el îşi 

ia naștere piriul Ormangicula. 

Se prelungeşte cu dealul Ghel- 

"Tepe. Este acoperit numai cu 

pășuni și fineţe. 

Canapa, &a/7ă, pl. Cîmpul; com. 

Ciuperceni, jud. Dolj, ce ţine de 

Balta-Arcerului. Se găsește lingă 
pichetul Canapa. 

Canapa, osfrov, în Dunăre, plasa . 

Cimpul, com. Ciuperceni, jud. 
Dolj. 

Canapa, zice, pl. Cimpul, com. 

Ciuperceni, jud. Dolj. 

Canara, saț,în jud. Constanţa, pl. 

Constanţa, căt. comunei Palazul, 

„situat în partea centrală a pl. și 

cea de N. a com., la 3 kil. spre 

N-V. de căt. de reședință, Pa- 

lazul-Mare, la marginea de V. a 

lacului Siut-Ghiol și în faţa In- 

sulei-lui-Ovidiii, este închis la 

nord de către niște ridicături 

stincoase, iar la V. de dealul 

Duran-Bair, Acest sat mai îna-



CANARA- 

inte era construit mai spre S$.; 
* fiind distrus,-a fost construit 

din -noi de Bulgari mai spre N. 
“şi în golful lacului Siut-Ghiol. 

Suprafaţa sa este de 3500 
hect,, dintre care 85 hect. sunt 
ocupate numai de vatra satului 
şi. de grădini cu 100 case, 

" Populaţiunea sa este de 105 
familii, cu 420 suflete Și se ocu- 
pă mai ales cu pescăria. Șoseaua 
naţională Constanţa - Babadag 
trece pe la V.,, iar un drum co- 
"munal pleacă spre S.-V.la Ho- 
roslar. Aci e un oficii telegra- 
fo- poştal sucursal, 

Canara, vale, în jud, Constanţa, 
pl. Hirşova, pe teritoriul com. 

 Topalul, cătunul Boazgicul. Se 
desface din ramificațiunile de 
V. ale dealului Erchesc; se în- 
dreaptă spre S.-V. brăzdind 
partea de V.a pl. şi a com. 
și partea de N. a căt. Boazgi- 
cul; se. deschide î în Dunăre, la 

2 kil. de ruinele Cala- Chioi. Este 
mărginită la N. de valea Cala- 
Chioi și la S. de Valea-Zăvolu- 
lui și este străbătută de drumul 
„Boazgic-Topalul. 

Canara-Baba, ea, în judeţul 

Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 
“riul com. urbane Babadag. Se 
desface din dealul Coium-Baba. 

“Se întinde spre N., într'o direc- 

iune generală de la S.-V. spre 

NE, printre piriul Babadag 
“şi Pirtul-Nucilor, brăzdind : par- 

tea de E. a pl. şi a com. Se 

termină la vîrful Sultan-Tepe, de 
60 m., ale cărui: poale se-oglin- 
desc în albăstriile ape ale i ieze- 

rului Babadag. Este tăiat de şo- 

scaua județeană Babadag-Eni- 

Sala - Jurilovca: Se - prelungește 

spre: E. -cu dealurile: Molfa și 

Calabalic-Bair. Este acoperit cu: 
fineţe şi. păduri. 

Canară: Bair, deal, jud. Coristan- 
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ţa, în pl. Constânța, pe terito-! 
riul com. rur. Murfatlar, Se des- 
face din dealul Mangala:Culac- 
Bair; se îndreaptă spre V. cu 
o direcţiune de la S-E. spre 

_N.V., printre valea Mezarlic- 
Ceair și dealul Cesme-Culac- 
Bair; brăzdează partea de V.a 
pl. şi cea de E. a com,, facind 
hotar între com. Murfatlar şi 
Omurcea. liste acoperit cu fineţe 
şi semănături. Pe la poalele sale 
nordice trece calea fierată Cer- 
navoda - Constanţa,” iar pe la 
S. este străbătut de Valul. lui- 
Traian. 

Canara-Ceair, dea/, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 
com. rur. Atmagea. Se desface 

din dealul Ghiobilche; se întin- 

de spre E., avind o 'direcţiune 
generală de la V. spre E., brăz. 
dind partea de V. a pl. și cea 

de N. a com. Merge dealungul 

văei Musafir-Culac. Are o înăl- 

țime de '273 m. Se prelun- 
gește spre răsărit în  dealu- 

rile Iasi-Orman și Eschili-Orman. 

Pe la poalele sale sudice trece 

drumul comunal Baş-Chioi-At- 

magea. Este acoperit cu păduri 

şi puţine pășuni pe la poale. 

Canara-Ceair, va/e, jud. Con- 

stanța. Poartă, pe teritoriul com. 

„bulgărești, Cranova, şi pe teri- 
toriul bulgăresc al com. din Do- 

brogea, Para-Chioi, cu alte cu: 

vinte de la începutul săi, în 
poalele de N. ale dealului Uzum- - 

Bair şi pănă -la hotarul către 

Dobrogea, numele de Dermen- 

Ceair, de la-hotar ia și pe cel 

de Satis - Chioi- Ceair. Malurile 
sale sunt în general înalte și 

“stincoase, Dealurile printre care 
"merge sunt: Ciriagi-lol-Bair la 

Vest, Siran- Culac- Bâir. -la LE 

Printr'iînsa merge drumul co. 

-munal ce duce "de la Crânova- 

în Bulgaria,   

__ CANAT-CALEA 

Canara-Ceair, vale, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 
com,  Atmagea. Poartă şi nu- 
mele de Musafir-Culac. Se varsă 
în valea Baş-Chioi. Intîiul său 
nume e Ghiobilche, al 2-lea e 
acesta și al 3-lea Musafir-Culac. 
Curge pe la poalele dealului 
Ghiobilche. Face hotar între 
com. Atmagea (plasa Babadag) 
și Orta-Chioi (Tulcea). E tăiată 

de drumul comunal Atmagea- 
Cineli. Primeşte pe stînga valea 
E mir-Asan-Culac. 

Canaraua -de - Piatră, întinsă 
“culme de piatră, în partea de 
N.-E. a căt. Bogdănești, com. 

Gornetul-Cuib, pl. Podgoria, jud. 

Prahova, care merge pănă în 

„culmea dealului Năstăsoaia. In 

această culme 'se găsește cea 

- mai bună piatră de construcție. 
Nu s'a pus încă în exploatare. 

o. 

Canat-Calfa, sa/, în jud. Tulcea, 

pl. Măcin, căt. com. Coium-Pu- 

nar, situat în partea răsăriteană, 

la 3 kil. spre E. de reședință, 
pe pirtul cu același nume. Are 

o întindere de 680 hect., din 

cari 15 hect. sunt ocupate de 

vatra satului. Populaţia este ro- 

mînească și compusă din 56 fa- 

milii, cu 237 suflete. Locuitorii se 

ocupă mai mult cu creșterea 

vitelor, căci pămîntul e puţin 
propriii agriculturei, 

Canat-Calfa, deal, în jud. Tul- 
cea, pl. Măcin, pe teritoriul co- 

munci Coium-Punar, şi pe al 

" cătunului săii Canat-Calfa. Este 
o ramură orientală a dealului 
-Ghiun-Ghiurmeş. Se întinde spre 
V., avind o direcţiune genetală 
de la S.-E. spre N.-V.; brăz- 

" dează partea sudică a plășei și: 
"cea estică a comunei; se în- 

tinde printre piriul Ai-Orman şi 
afluentul săii, valea Cenat-Calfa, 

făcînd ca malurile lor să fie în- 
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nalte și rîpoase. Pe muchea-i 

merge hotarul dintre judeţele - 

Tulcea şi Constanţa. El este a- 

coperit în mare parte cu păduri 

întinse şi frumoase, iar pe poale 

cu pășuni bogate. Este întretăiat 
de drumurile vecinale Orum- 

„bei (Constanţa), Ai-Orman, O- 

rumbei-Cirjelari. 

Canat-Calfa, ziriz, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul co- 

munei Coium-Punar şi pe acela 

al cătunului săi Canat- Calfa, 

Își ia naștere din poalele nor- 

dice ale șirului de dealuri Ghiun- 

“Ghiurmeș ; se îndreaptă spre E., 

avînd o direcțiune generală de la 

S. la N.-V. descrie un semi-cerc, 

trece prin căt. Canat-Calfa, prin 

păduri și după un curs de 3 

kil., după ce a brăzdat partea 

sudică a plășei și nordică a co- 

munei, se aruncă în piriul Ai. 

Orman, pe stinga, puţin mai sus 

de satul Ai-Orman. Malurile sale 

sunt înalte și ripoase. Pe valea 

lui merg drumurile vecinale Ai- 

Orman, Canat-Calfa și Cîrjelari- 

Canat-Calfa, 

Candrea, dea/, com. Bivolari, pl. 

Turia, jud. lași. Este o conti- 

nuare a șirului de dealuri ce 

vine din jud. Botoșani şi care 

se prelungește prin partea de 

V. a com. sub numirile: Can: 

drea, Iepăria și Tarcea. Se lasă 

spre Sud, paralel cu rîul Prut, 

“formînd pe de o parte culmea 

văei acestui rii, iar pe de alta 

diferite văişoare şi anume: Re- 

diacul, Hamoșinoilor, Hodoroa- 

bei, Juncanilor, Buzduganul, Tar- 

cei, Izvoarele, Todiroaei şi Can- 

drea, . 

Candrea, zirți, format din scur- 

gerca unor iazuri, din com. Bi- 

- volari, pl. Turia, jud. Iași. Curge 

spre S.-E. şi formează iazul din 
satul Buruenești.   
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Candrea, zale. (Vezi Candrea, 

" deal, jud. Iași). 

Canela, saz, jud. Ilfov, face parte 

din com. rur. Căciulaţi, pl. Zna- 

govul. Este situat la E. de Că- 

ciulaţi, între Valea-Pociovaliștea 

și pădurea Grădiștea, 

Se întinde pe o suprafaţă de 

345 hect., cu o populaţiune de 

179 locuitori. . 

Din teritoriul satului, d. D. 

Solacolu are 200 hect. şi lo- 

cuitorii 145 hect. Proprietarul 

cultivă 184 hect. (restul pădure). 

Locuitorii cultivă 138 hect. (7 
rămîn sterpe). 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreţ. Comerciul se face 

de 1 circiumar. 

Numărul vitelor este de 107 

vite mari și de 307 vite mici, 

Canela, saf, jud. Ilfov, face parte- 

din com. rur. Ștubeiul- Orăști, 

pl. Dimboviţa. Are o suprafaţă 

de 153 hect., proprietatea d-nci 

Elena Caramaliu, şi o popula: 

ție de 40 locuitori. 

Din tot terenul, se cultivă 53 

hect. (25 rămîn sterpe și 75 pă- 

dure). In raionul satului este 1 

pod stătător și o moară cu 

apă. 
Numărul vitelor mari este de 

44 şi al celor mici de 6. 

Comerciul se face de 1 cir- 

ciumar, 

Canela, oară, plasa Dimboviţa, 

jud. Iifov. (Vezi Postăvari). 

Canela, coamă de deal, pl. Trotu- 

şul, jud. Bacău. 

Cangea, za/e, în pl. Borcea, te- 

ritoriul comunelor Jegălia și Gil- 

dăul, jud. Ialomiţa. 

Canja, fintină, com. Foleşti-d.-s., 
pl. Horezul, jud. Vilcea.   

CÂNLÎ-BUGEAC 

Canli-Bugeac, com. rur., în ju- 

dețul Tulcea, pl. Babadag, si- 

“tuată în partea sud-estică a ju- 
dețului, la 55 kil. spre S. de 

orașul Tulcea, capitala judeţu- 

lui, și în partea de S.a plăşci, 

la 20 kil. spre S.-E. de oraşul 

Babadag, reședința plășei, 

Numele săi este turcesc și 

vine de la cuvintele caz/? = sîn-. 

geros şi bugeac = colț, deci colţ 

sîngeros, în amintirea unei lupte, 
întimplată aci. 

Hotarul amănunţit al comu- 

nei este următorul: plecînd de 

la poalele movilei Visterna, se 

îndreaptă în linie direc:ă spre 

S., taie dealul Visterna, urmează 

valea Mil-Vel-Culac, trece prin- 

tre satele Ciamurli-d.-j. și Canli- 

Bugeac, taie cimpia Tatli-Suhat, 

“ iezerul cel mic Goloviţa, stuful 

săii înconjurător, oprindu-se la 

poalele nordice ale dealului Ca- 

ra-Burun ; de aci o ia direct 

spre E., prin tufiş, întră în ma- 

rele îiezer Goloviţa și după 8 

kil. de :lungime se îndreaptă 

spre N., tăind iezerul Goloviţa, 

trece printre satele. Jurilovca și 

Pașa-Cișla, de unde o ia spre 

N.-V., taie valea Mil-Vel-Alciac, 

dealul Buiuc-Orman-Bair, valea 

Ceeliu-Chioi, ajungînd iarăşi la 

movila Visterna de unde a ple- 

cat. Forma lui e aceea a unui 

pătrat neregulat. Lungimea sa e 

de 35 kil. şi intinderea sa de 78 

kil. pătrați, saă' 7600 hectare, 

Comuna se învecineşte la N, 

cu căt. Visterna (al com. Eni- 

sala), la S. cu iezerul Goloviţa, 

la V. cu com. Ciamurli-d.-j., de 

care se desparte prin valea MIl- 

Vel-Culac, și la E. cu comuna 

Jurilovca. 

Relieful solului e puţin acci- 

dentat, comuna fiind situată pe 

- marginea lacurilor. Ca dealuri 

avem: dealui Buiuc-Orman-Bair 

(186 metri), acoperit cu tufăriş 

la N,, dealul Visterna (52 me-
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tri) la V., acoperit cu finețe; 
dealul Ac-Topraclac, la N.-E, 

de satul Canli-Bugeac, acoperit 

cu semănături. Movile sunt nu- 
meroase și naturale; mai prin- 

cipale sunt: Movila-Neagră (65 

metri), la N.-E. de cătunul de 

reședință și movila Visterna, la 

N.-V., ambele acoperite cu ver- 

deață. La S.-V. se'află cîmpia 

"de pășune, numită Tatli-Suhat. 

Ape" curgătoare nu trec prin 

"comună. Sunt numai nişte văi, 

cari ait apă numai în timpuri 

ploioase; mai însemnate: Mil- 

Vel:Alciac la E. şi Mil-Vel-Culac 
la V. Bălţi avem: iezerul Go- 

lovița, o parte vestică a lacului 

Razelm, și: un alt iezer, numit 

tot Goloviţa, continuaţie a ce- 

lui dintii. Stuful care le încon- 

joară precum și pescuitul din 

lacuri, de pe o întindere de 1700 

hect., aduc statului un venit 

mai bine de 10000 lei. 

Căt. cari o formează sunt: 
1. Canli-Bugeac, reşedinţă, la V., 

la Soo metri depărtare de Go- 
loviţa-Mică, pe cimpia Tatli-Su- 

hat. 2. Pașa :Cişla, (Cișla saă 

- Tirla-Pașii), la 4 kil. spre E. de 

reședință, pe ambele maluri ale 

văei Mil-Vel-Alciac, 

Intinderea totală a comunei 

este de 7800 hect., din cari 

1700 hect. ocupate de bălți şi 

stuf, 284 hect. ocupate de ve- 

- trele celor 2 sate (Canli-Bugeac 

şi Pașa-Cișla); 5498 hect. apar- 

ţin locuitorilor. Statul, afară de 

bălți, mai are 180 hect., din- 

preună 120 hect., plantaţia co- 

munei. 

Populaţiunea e amestecată şi 

compusă din Romîni, Ruși şi Bul- 

gari. Sunt 270 familii, cu 1338 

suflete, din cari: Romini sunt 

$8 familii, cu 480 suflete; Ruşi, 

39 familii, cu 185.suflete și Bul- 

gari, 143 familii, cu 673 suflete. 

Sunt: 675 'bărbaţi, 643 femei, 

"498 căsătoriți, 179 necăsătoriți;   
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221 copii în virstă de școală; 

sunt 259 contribuabili. 

Instrucţiunea, se predă în o 

singură școală mixtă, fondată de 

locuitori în 1880. Are 10 hect. 
pămînt, un singur învăță:or. In 
1893—94 aii fost 120 elevi în- 
scriși. 

“Sunt două biserici: una în că- 
tunul de reședință, Canli- Bu- 

"geac, cu hramul Sf. Voevozi, zi- 

dită, în 1880, de Romiîni cari aii 

venit aci; acum e refăcută. Are 

IO hect. pămînt, un preot și un 

cintăreţ. In căt. Pașa. Cişla se 

„află a doua, are ca hram A- 

ducerea- Moaștelor -Sf.-Nicolae ; 

este în stare bună; a fost fun- 

dată în 1842 de locuitori; are 

un preot și un cîntăreţ. 

Calitatea “pămîntului e bună, 

de coloare galbenă. Se seamănă 

grii, orz, ovăz, paiug, porumb, 

etc. În 1893—94, semănăturile 

aii fost: grîu, 1006 hectare cu 
3018 hectol., orz, 1742 hect. cu 

13936 hectol., ovăz, 248 hect. 

cu 2232 hectol., meii, 140 hect., 

* porumb, 254 hect.; în total a- 

vem: 3400 hect. loc arabil, 2100 

păşuni -și finețe, 126 hect. tu- 

făriş, restul bălți și stuf, | 

Locuitorii ai 205 pluguri și 

_2 maşini de secerat; 5478 ca- 

pete de vite, din cari: 517 boi, 

264 vaci, 79 bivoli, 309 cai, 

256 epe, 15 asini, 3166 oi, 248 

berbeci, 624 porci. Pescăria e 

una din principalele ocupaţiuni 

a locuitorilor din Pașa-Cișla. In- 

dustria e neînsemnată, Sunt: 2 

croitori, 2 cojocari, 3 lemnari, 

„2 fierari. Sunt 13 mori de vînt. 
Comerţul e activ. Se exportă 

vite, lină, peşte și se importă 

manufactură și. instrumente a- 

gricole. Sunt 6 comercianţi, din 

cari 2 băcani şi 4 cîrciumari, 

Budgetul comunei este la 

venituri ca și la cheltueli de 

6105 lei. , 

Căi de comunicație sunt dru-   

CANLÂ-CIUCUR 

murile comunale cari duc la.Ju- 

rilovea, Ciamurli-d.-j., Caraman- 

Chioi, Visterna și Babadag. 

Această comună a fost fun- 

dată de Turci și locuită de ei 

şi Cerchezi pănă la anul 1878, 

cînd aii emigrat. Se zice, că 

înainte, la nunţi cerchezești, cînd 

întilneai aceste procesiuni de 

nuntă, trebuia ori-cine să se a- 

bată și să le lase drumul liber. 

Întilnindu-se două nunţi în a- 

cest loc, și nevrind nici una să 

se - dea la o parte, după cum 

e obiceiul, nuntașii s'ar fi luat 

la ceartă şi la bătaie, şi așa 

de cruntă a fost că n'a rămas 

nici unul vii. De aci vine, spun 

locuitorii, numele acestei co- 

muni de colţ sîngeros. 

Canli-Bugeac, sas, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, căt. de reșe- 

dință al com. Canli-Bugeac, a- 

şezat în partea de V. a comu- 

nei, nu departe de iezerul Go- 

loviţa. Are o întindere de 4020 

hect., din cari: 172 hect. vatra 

comunei, 3613 hect. ale locui- 

torilor, 143 hect. plantaţia co- 

munei, 20 hect. ale statului, a- 

fară de bălți şi stuf, în întin- 

dere Soo hect. Populaţiunea e: 

amestecată, compusă din Ro- 
mâîni, Ruși și Bulgari. Sunt 153 

familii, cu 755 suflete. Pămin-. 

tul e prielnic culturei. Locui- 

torii se ocupă cu agricultura și 

cu creșterea vitelor, puțini și cu 

pescăria. În sat este o biserică 

şi o școală mixtă, a comunei. 

Canli-Ciucur saii Groapa-Sîn- 
geroasă, saf, jud. Constanţa, 

în pl. Mangalia, căt. comunei 

Cara-Omer, situa: în partea me- 

ridională a plăşei și cea de S.-E. 
a com., la 4 kil. mai spre S-E. 

de cătunul de reședință, Cara- 

Omer. Este situat pe valea, Iurt- 
luc, la 11 kil. mai spre V. 

de satul Daulu-Chioi. Are o su-
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„prafaţă de 1340 hect,, dintre 
care 27 hect. sunt ocupate de 
vatra satului, cu grădini şi cu 
33 case. Populaţiunea sa este 
de şi familii, cu 250 suflete, 
ocupîndu-se mai ales cu crește- 
rea vitelor și cu agricultura. Ma- 
ioritatea populațiunei o formea- 
ză Bulgarii. Drumuri comunale 
duc la Cara- Omer, Mustafoci, 

Daulu-Chioi și în Bulgaria. Nu- 
mele acesta și l'a luat de la un 

măcel, de de mult întîmplat în- 

_tre năvălitorii turci şi popula- 
țiunea de baștină bulgară, cînd 
S'a.virsat mult sînge și S'aii dis- 
trus multe case, reducînd satul 
la aproape pe a treia parte din 

teritoriul săi. 

Canli-Dere, deal, jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comurielor rurale Coşlugea și 
Girliţa. Se desface din dealul 
Coșlugea; se îndreaptă spre V,, 
într'o direcţiune generală de la 
S-E. spre N.-V., prin văile 
Scorci și Canli-Dere, brăzdind 

„ast-fel partea de N. a plășei, pe 
cea vestică a comuriei Coșlugea și 
pe cea estică a comunei Gir- 

„lița; lasă spre V. prelungirile. 
ce poartă numirile de dealurile 
Taplic şi Draca; se ridică la 
o înălțime de 132 metri în'mo- 

“ vila Almali-Cula. Are pe alocurea 
o natură stîncoasă. Din poalele 

“sale nordice î începe valea.Canli- 
Dere. Este acoperit cu fineţe şi 
tufărișuri. Pe muchea sa merg 

“ drumurile Galita- -Lapinţa, Gir- 
lița-Coşlugea, precum și drumul 
„Judeţean Ese-Chioi- -Lipinţa. 

ca Dere, vali, jud. Constanţa, 
„. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunei rurale Cîlnia, Și-a luat 
numele de la dealul Canii-Dere, 

„din ale .cărui poale nord. -estice 
"se desface; se. îndreaptă spre 
No avînd o direcțiune generală 

| de la S.- I:. spre N. V., mergînd 

  

  

printre dealurile Coșlugea şi Can- 

li-Dere, brăzdind ast-fel partea 

de N. a plășei și cea de: S. a 
comunei; trece prin satul Cîlnia, 

de unde incepe să ia numele 
.: de Valea-Cilnia și sub. acest 
“nume se deschide în Dunăre. 

Canlic-Bair, /ea/, jud. Constanţa, 

pe teritoriul comunei rurale Ca- 
- ra-Murat. Se desface din dealul 

Bilarlar ; se întinde spre răsărit, 

în o direcţie generală de la V. 

spre E.; brăzdează partea nor- 

dică a plăşei și a comunei. Are 

138 m. înălțime, dominînd sa- 

tul Cara-Murat. Pe muchea lui 
„trece un drum judeţeân:. Hir- 

șova-Constanţa. Este . acoperit 

cu semănături. 

Cantacuzino, zamire, dată mo- 

şiei Nucul, din com. Boziorul, 

jud. Buzăii. 

Cantacuzino, numire dată unej 
sfori de păduri, ca 50 de hectare, 
din jud. Buzăi, com. Gura-Să- 
rății, căt. Nenciuleşti-Moşneni. 

Cantei (Moşia-), jud. Neamţu. 
(Vezi Șerbeşti-Cantei). 

Cantei (Pădurea-), zăzdure, în 

com. Șerbești, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu, situată des- 

pre hotarul Cirligilor. 

Cantemirul, câtuu, pendinte de 

com. Bălănoaia, pl. Marginea, jud. 

Vlașca, pe domeniul Giurgiului. 

Acest sat s'a înființat din noi la 

1882 cu ocazia împroprietărirei 

însurăţeilor; s'a datatunci pentru 

30 însurăţei o suprafață de 170 
hectare. 

Cantocul. . Dealul: Mare, com. 

_Sinești, pl. Cirligătura, j „d. Iași). 

Cantonul- Builibeşti, pădure, ju- 

deţul Neamţu. (V. Bulibești). 

  

  

Cantonul Cenia, zăzure, în com. 

Bodeşti-Precistei, pl. Piatra-Mun- 

- tele, jud. Neamţu, situată pe te- 
renurile anexei Oșlobeni. Apar- 

“ține statului, care încasează o 

„arendă aauală : de 2926 lei. 

Cantonul-Domesnicului, 774 

de pădure, jud. Neamţu. (V. Can- 
tonul-Dosul-Măgurei). 

Cantonul-Dosul-Măgurei, trup 

de pădure, pe cuprinsul. com. 

Pipirigul, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 

„Neamţu. Aparține statului, care 

pentru dinsul, împreună cu trupul 

Cantonul-Domesnicului, ia o a- 

rendă anuală de 2426 lei, 71 
- bani, 

Cantorul, movilă; în jud. Brăila, 

pe malul drept al rîului Siret. 

Servă de hotar între moșia Zla- 

tia. și domeniul Brăilei, din com. 

Vădeni, 

Capaclia, da/tă, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe “teritoriul, com. 

rur. Nicoliţelul, așezată în par- 

tea de N. a plășei și a com. 

Este formată de revărsările a- 

pelor Dunărei, din timpuri înde- 
părtate. Are forma unui drept- 
unghii: alungit, cu o suprafață 
de 108 hect,,:cari aparțin statu- 
lui. Este inconjurată de 2 părți, 

la V. şi S, cu păduri, la V. cu 

mlaștini și la E. cu stuf. In ve- 

cinătatea ci, spre E., se află băl- 

țile Sauna şi Rotunda, viile și 

mănăstirea Sauna. Pe.malul nor- 
dic merge hotarul dintre com. 
Nicoliţelul și orașul Isaccea. In 
partea vestică se. varsă valea 
Capaclia. Venitul peștelui săi 
ce se consumă în Isaccea și Ni- 

colițelul, aparţine statului. 

Capaclia, „iriăi, de mică insem- 

nătate,. în jud. Tulcea, pl. Isac- 

cea, pe. teritoriul com. urbâne 

Isaccea. Este format din- două



CAPANULUI (VALEA-) 

văi: una izvorește din poalele 
„estice ale dealului Cocoșul, al- 

ta, numită Valea - Cocoşului, iz- 
voreşte din poalele vestice ale 
dealului Breazul, se împreună 

„repede, se îndreaptă spre E,, 
avind o direcțiune generală de 
la V. spre.E., brăzdind partea de 
N. a plășei şi pe cea de S. a co- 
munci, taie șoseaua judeţeană 
Isaccea-Tulcea, pe la kil. 31 şi, 
după un curs de 4 kil., se a- 
runcă în colțul vestic al bălții 
Capaclia, formînd o baltă mlăş- 
tinoasă la vărsarea sa. 

Capanului (Valea-), zac, în 
raionul com. Jupănești, pl. Rîul- 
Doamnei, jud. Muscel. Se var- 
să în Valea-Aninoasa. 

Capela, dea/, care înconjură ora- 
. şul' Rîmnicul-Vilciă, în partea de 
V., jud.. Vilcea. Pe acest deal, 
Romanii, în unire cu Dacii, în 
urma colonizărei, ai ridicat tem. 

„ple pentru cultul zeilor. Chiar 
azi se mai văd resturi diu 

boul de piatră ridicat în dea- 
_lul Capela, în onoarea zeului 

„ Apis. Orășenii cunosc această 

localitate și-i: zic:: la Boul-de- 

„Piatră. Pe. acest deal se văd 
ruinile unei vechi capele ca- 
tolice. 

Capota, saș, jud. Bacău, pl. Taz- 
lăul-d.-j., al comunei Gropile, si- 
tuat pe șesul de pe malul stîng 

al Trotuşului, la poalele culmei 
Ciortolomului şi la o depărtare 
de 1500 m. de satul Gropile. 
In anul: 1891, din acest cătun, 
n'a urmat la școală nici un co- 
pil, din cei 7 în virstă de școală. 
Are o biserică catolică, clădită 

- de preotul. Ianuș Pătrașcu, la 
_.- 1884; o cîrciumă. Capi. de. fa- 
__“milie-sunt 60, suflete 16$, din 
„cari 75 Unguri... Animale sunt: 

„12 cai, 136 vite cornute, 77 
porci. şi 25 capre.   
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Capota, colină, în jud. Buzăii, 

comuna 'Niculeşti,' cătunul Pe- 

trăchești, pe moșia Cimpulun- 

geanca. 

Capota, dea/, judeţul Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-j., comuna Gropile, 
pe teritoriul satului Capota. 

Capota şi Muntele, 7noşie, jud. 
Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., comuna 

Gropile, despre care Th, Co- 
drescu, în «Buciumul Romiîu», 

zice: «moșie cu părți și rezășcas- 
că, în care are parte și dumneaei 
comisoaia Paraschiva, soția, ră- 
posatului comis Iancu Ghibă- 
nescu; clironomii răposatului 
postelnicului Dimitrie Chiriţă, 
şi alți mai mulți răzeși şi păr- 

tași în ea; pe lingă moșiile 
Gișteni, Găţeai, Gropeni şi al- 
tele, fără sat», 

Capota, pădure, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Gropile. Este 
populată de ulmi, fagi şi carpeni. 
Are o întindere de ş6 hect. și 
este supusă regimului silvic. 

Capota, zăzdure, în jud. Buzăi, 
com. Niculești, pe moşia Cîm- 
“pulungeanca. Are 38 hect. : 

Capota, poiană, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Gropile, în 
“pădurea cu același nume. 

Capra, numire, ce o poartă sa- 

tul Chițcani, com. Boghești, pl. 

Zeletinul, jud. Tecucii. 

Capra, zeser, jud. Brăila, situat 

la S.-E: de Pești-Turcești ;. co- 

munică cu ei prin privalul său. 

Capra, movilă, jud. Brăila, la 6 

kil. spre: N. de satul Filiul, a- 

proape de hotarul com. Bor. 
deiul-Verde.: 

Capra, movilă, în partea de V.   

CAPREI (DEALUL) 

a comunei Crăciunei-d.-s., plasa 
Siul-d.-j., jud. Olt. 

Capra, munte, între munții Papăul 
„și Jupîneasa, jud. Muscel, Rîul 
Bratia-Mare udă poalele sale de 

Est, 

Capra, munte, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani, la graniţa aus- 
triacă. 

Capra, zirii, jud. Mehedinţi ; iz- 

vorește din dealul Culmea-Cer- 

nei și se varsă în apa Motrul- 
Sec, la Buza-Plaiului. 

Capra, ziriă, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani; izvorește din mun- 

tele Capra şi se: varsă în apa 
Cerna, 

Capra, //r/ă, jud. Brăila, formată . 

din 2 case, lă S. com. Cotul: 

Lung, ca la 300 m. spre E. de 
satul Roman. 

Capra, vâ/cea, plasa Amaradia, 

com. Căpreni, județul Dolj, de 

la care-și trage comuna numele. 

Caprariul (Capraci), movi7ă. 
“(V. Șanţurile, deal, în comuna 

Mironeasa, plasa Stavnicul, jud. 

Tași). 

Caprei (Cornul-), dea/, în jud. 

R.-Sărat, plasa Rîmnicul-d.-s. 

Se desface din dealul Emalicul, 

brăzdează partea de N. a com. 
Valea-Raţei. liste acoperit. cu 
păduri. | 

Caprei (Dealul-), lungă co/ină, 
ce se rupe din muntele Um: 

brărelul și se întinde între văile 

Coca-Seacă și Coca-Plină, din 

comuna Niculești, jud. Buzău. 

Caprei (Deaiul-), dea/, în. par- 
tea de N. a com. Deleni, pl. 
Coșula, jud. Botoșani.



CAPREI (DEALUL) 

Caprei (Dealul-), dea/, pl. A-. 
„ maradia, com. Veleşti, judeţul 

Dolj, înalt de aproape 500 m. 

și acoperit cu fineţe. 

Caprei (Dealul-), dea, în jud. 
R.-Sărat, plasa Orașului. Se des- 

face din muntele Deleanul, se 

întinde în partea de S. a com. 

Broșteni. Este acoperit cu pă- 

șuni. 

Caprei (Dealul-), pzeuze, în co- 

muna Broșteni, jud. Suceava. 

Caprei (Malul-), pisc s/ucos, 

în comuna Nehoiașul, cătunul 

Broasca, jud. Buzăii, la dreapta 
riului Siriul, între Valea-Vacii- 

Mari şi Valea-Vacii-Mici. 

Caprei (Malul-), gea/, în jud. R.- 
Sărat, pl. Orașului, com. Broș- 

teni. Se desface din Dealul-Ca- 

prei, brăzdează partea de E.a 

comunei. Este acoperit cu pă- 

şuni şi semănături. 

Caprei: (Măgura-), mâgură, în 

jud. Teleorman. Este una din 

cele mai însemnate măgure din 

judeţ.E situată la hotarul despre 
FE. dintre moșiile Dorobanţul și 

Cringeni. | 

| Caprei (Movila-), mov:/ă, spre 

N. de comuna Băicoiul, pl. Fili- 

pești, jud. Prahova, pe care se 
cultivă cereale. 

Caprei (Piciorul-), /oc izofat și 
fost pichet de iarnă (Văduvoiul), 

la poalele de S.-E. ale munte- 
lui Piciorul-Caprei, jud. Buzăi. 
De la pichet la vale drumul e 

foarte răi, constind numai din 

ripe și stinci, 

Caprei (Piciorul-), moșie, ruptă 

din moșia Piciorul-Caprei, jud. 

Buzău, încorporată cu moșia 
Penteleul-cu-Sforile.   
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Caprei (Piciorul-), moșie, a sta- 

tului, pendinte de Episcopie, jud. 

Buzăi. Se arendează împreună 

cu Moisica (în loc de Mușica), 

Furul-Mic şi L.acul-lui-Vintilă-Vo- 

dă. Are puţine pășuni, dar are în 

total 3508 hect, pădure de brad, 

care nu se exploatează. Piciorul- 

Caprei singur are 1200 hect. 

Caprei (Piciorul-), zzauze, mare 
și stincos, în com. Goideşti, ju- 

dețul Buzău, avînd înălţimea de 

1504 m. şi formînd una din cele 

5 culminaţiuni ale masivului Pen- 

teleul. Are întinse păduri de brad 

și molift precum și pășuni renu- 

mite. Numărul vitelor ce pasc aci 

e de 940: 600 oi, 300 vaci și 40 

cai. Laptele ce se adună în stîna 

de aci, se fabrică în cășăria de 

la Viforita. Coastele sale de S. 

sunt numai stînci şi călătorul, 

care îl urcă pe aci, se expune 

la mari pericole. El servește și 

ca punct trigonometric. 

Caprei (Piriul-), mic a/lueut, al 

Șomuzului-Mare, (1 kil.), jude- 

țul Suceava. 

Caprei (Pirîul), mic a/lvent al 
Bistriței, în com. Broșteni, ju- 

dețul Suceava. 

Caprei (Valea-), 'căzun al com. 
Tisăul, jud. Buzău; are 340 lo- 

cuitori şi 75 case. E situat pe 

malul stîng al Nișcovului, între 

comunele Glodul și Strejeni. 

Caprei (Valea-), zale, în jude- 
țul Botoșani, com. Deleni, pl. 

Coșula, între dealul Holmul și 

"dealul Dodolea. 

Caprei. (Valea-), va/e, în munții 

Siriului, în apropiere de Valea- 

Vacii-Mari, judeţul Buzăii, la ho- 

tarul despre com. Chiojdul. 

Caprei (Valea-), va/e, în judeţul     

CAPRELOR (STÎNCA-) 

Buzăii, com. Tisăul : începe din 

pădure, de la Mesteceni şi dă 

în rîul Nișcovul. 

Caprei (Valea-), va/£, în județul 

Buzău, comuna Colţi, începînd 

din pădurea moșnenilor Colţeni, 

în apropiere de Hinsarul, în 

dreptul cătunului Colţi-d.-s. Se 

unește cu Valea-Alunișului și dă 

naștere Văei-Colţilor. | 

Caprei (Valea-), vaz, com. Va- 

dul-Săpat, pl. Cricovul, judeţul 

Prahova. 

Caprei (Valea-), za/e, a piriului 

cu acelaşi nume, com. Pleșești, 

jud. Suceava. 

Caprei (Valea-), ziriz, în jud. 
Tulcea, pl. Măcin, pe teritoriul 

com. și căt. Cirjelari, Iși ia naș- 

tere din poalele sud-estice ale 

dealului Tașlic-Bair; se îndreaptă 

spre $., avind o direcţiune ge- 

nerală de la N.E. spre S.-V.; 

curge în: mare parte prin pă- 

duri. Are malurile înalte și ri- 

poase. Taie drumul comunal Cir- 

jelari-Topolog, din județul Con- 

stanța, și Cirjelari-Hagi-Omer. 

După ce brăzdează partea sud- 

estică a plășei și a comunei, 

merge de se varsă în piîriul Va- 

lea-Cirjelari, pe dreapta: Dinpre- 

ună cu acest piriii formează Va- 

lea- Ai- Ormanului, care are un . 

curs de 3 kil. 

Caprei (Vălceaua-), zi/cea, ju- 

dețul Teleorman, care desparte 

moșiile Doagele și Tecucii-Ka- 

linderu, de moșia Balaci, în 

partea de Vest. 

Caprelor (Stinca-), numită și 

Stînca-Căprioarelor, sfucă, 

situată în ramura munților Sih- 

lei,. com. Vinători-Neamţu, pl. 

de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Forma acestei stinci e ne-
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tedă, plană la suprafaţă, aco- 

perită cu muşchii, din care ră- 

sare ici-colea cite-va fire de un 

fel de iarbă roșiatică. Este des- 

părțită de cele-l-alte stinci prin 

o enormă prăpastie, care se nu- 

" meşte Coroiul, şi comunicația 

se face prin ajutorul unei punți 
de brad. Se numeşte ast-fel, 

fiind-că, în timpuri de erni grele, 
o mulţime de căprioare sălba- 

tice se adună aci, unde găsesc 

tot-d'a-una un mușchii dezgolit 

. de zăpadă, din cauza vinturilor 

violente ce bat în această re- 

giune. | 

Către bază, această stincă este 

scobită şi în scobitura aceasta 

se află un fel de bisericuță fă- 

cută dintr'un lemn, se zice, de 

către cel d'întiiă sihastru al 

Sihlei. 

Caprolia, fată, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-s., com. Buhociul, pe 

teritoriul căt. Satul-Noii, 

Caprucilor (Piscul-), pisc, la V. 

comunei Nemoiul, pl. Oltul-d..j., 

jud. Vilcea. 

Capşa, iaz. (V. Capşa, piriii, jud. 
Iași). . 

Capşa. (V. Letești-Poiana-Capșa, 
jud. Neamţu). 

Capşa, zîrii, izvorește de sub 

dealurile Birleşti şi al- Ţintei, 

com. Birleşti, pl. Babhluiul, jud. 

Iași, şi, formînd iazurile Capșei 

şi Țintei, se varsă în stînga Bah- 

luiului, din jos 'de satul Birlești. 

Captalan, gea/, se prelungește 

de pe moşia Ștefănești, pănă în 

com. Bobulești, pl. Ștefănești, 

jud. Botoșani, 

Captalan, movilă, pe dealul Cap- 

talan, com. Bobulești, pl. Ște- 

fănești, jud. Botoşani.   

167 

Această movilă, fiind situată 

pe un punct înalt, vederea se 
întinde foarte departe, peste lo- 

curile de prin prejur; de aceia 
în vechime servea ca loc de 

observaţie în timp de războaie. 

Captarilor (Piriul-),; pîrîă, jud. 
Iași, (V. Lacul, pîriii). 

Capugi, saz, jud. Constanţa, pl. 
Hirşova, cătunul comunei Șiriul, 

situat în partea meridională a 

plășei şi cea centrală a comu- 

nei, la 3 kil. spre S. de cătunul 

de reşedinţă Șiriul. Este așezat 

într'o poziţiune foarte frumoasă, 

pe un deal, din ale cărui ra- 

mificațiuni nord-vestice se des- 

face valea  Batacli-Dere. Este 

dominat de movila Capugi (165 

metri), care este la Sud-Estul 

lui. Are o suprafață de 2545 

hectare, dintre care: 125 hec- 

tare sunt ocupate numai de va- 

"tra satului și de grădini cu 106 
case, 

Populaţiunea sa, compusă mai 

mult din Bulgari și puţini Ro- 

mini, este de 100 familii, cu 538 

suflete, ocupindu-se de o po- 

trivă cu creşterea vitelor și cu 

“agricultura. Drumuri comunale 

pleacă în toate direcţiunile du- 

cind pe la satele învecinate : 

Șiriul, Tichilești, lrchesc și 

cele-l'alte. n 

Capugi, 2î7/sai movilă artificială, 

jud. Constanţa, pl. Hirşova, pe 

teritoriul comunei rurale Șiriul 

și anume, pe acela al cătunului 

săii Capugi. Are 165 metri înăl- 

țime, dominind întreg satul Ca- 

puşi. Este acoperit cu verdeață, 

Capugiului (Dealul-), ea, în 
jud. Constanţa, în pl. Hirşova, 

pe teritoriul comunei rurale Eni- 

Sarai. Se întinde pe la Sudul 

satelor Eni-Sarai și Balgiul, a- 

vind o direcțiune generală de   

CAPUL-DEALULUI 

la E. către V. și o înălțime 

maximă de 115 metri, pe care 
o atinge în virful săi Capugiu- 

luc. Este situat mai mult în 

partea centrală a plășei și a 

comunei. Pe partea sa de N. 

merge şoseaua județeană Hir- 

şova-Babadag. 

Capul, vî7f de deal, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-d.-s., com., Fîntîne- 
lele, din zarea Căpăţina. 

Capul-Cîmpului, se numește par- 
tea de N. a platoului Cîmpul- 

Berzei, pe care este așezat căt, 
Breaza-d.-s., pl. Prahova, jud. 
Prahova. 

Capul-Coastei, saţ, jud. Dimbo- 

boviţa, plaiul Ialomiţa, căt. com, 
Virfurile. 

Capul-Codrului, pzovi/ă, pl. Bal- 

ta, com. Gingiova, jud. Dolj, 

de lingă care începe hotarul de 

V. către com, Măceșul-d.:s, 

Capul-Dealului, sa, face parte 

din com. rur. Mihăești, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Vilcea. Are o popu- 
laţie de. 148 loc. (76 bărbați 

și 72 femei). Aci este o bise- 

rică, căreia nu-i se cunoaște nici 

anul fondărei, nici ctitorii. Pe 

clopot se află o inscripție cu 
litere cirilice «dat de Gheorghe 
Risu, 1818». 

Cade în partea de S.-V. a 

com. Pe la E. trece calea fierată 

Peatra-Rîmnicul-Vilcea.In partea. 

de S. este udată de riul Bistriţa. 

Ca populaţie școlară are 25 

copii (13 băcţi și 12 fete). Este 

la distanță de 2! kil. de căt. 
Mihăești, unde se află şcoala 

și primăria. 

Capul-Dealului, pancț militar, 

de întiiul ordin în judeţul Ro- 

manați, în înălțime de 189,46 

m. asupra nivelului mării, |
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Capul-Dealului, căzu, comuna 
Brănești, pl. Jiului, jud. Gorj, 
în partea despre S. a: comunei 
și la 2 kil. depărtare de dinsa. 
Poartă numirea de la Capul: 
Culmei-Dealului din stînga Jiu- 
lui, împrejurul cărei culmi e a- 
șezat. E situat pe loc șes. Are 

o suprafață de 296 hect,, din 

cari $ hect. vii și 25 hectare 

prunet,... 

Produce aproximativ 3420 

hectol. porumb, 2280  hectol. 

griii, 5 hectol. fasole, 1600 de- 

calitri vin și 2000 decal. ţuică. 

Are o populaţie de 140 fam., 
saii 560 sufl., din cari 4 fam. 
Țigani, cu 22 sufl.; contribuabili 

Sunt 123. Locuitorii se ocupă 
cu agricultura şi creșterea vi- 

telor. Ii posedă: 20 pluguri, 60 
căruțe cu boi, 2 căruțe cu cai, 
34 vite mari cornute, 15 cai, 
464 oi, 82 rimători şi 30 stupi. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua naţională Filiași-T.-Jiul, 
care îl leagă la N. cu comuna 
Brănești, iar spre S$. cu com. 
Ținţăreni, din jud. Dolj. De la 
V. spre E. e străbătut de şo- 
seaua. comunală care pleacă din 
şoseaua națională Filiași-T.-Jiul 
şi îl pune în legătură cu com. 
Valea-lui-Cîine. 

In cătun se află: 2 cîrciumi, 

2 puțuri și 2 fîntîni, 
Este o biserică de lemn, fâcută 

de locuitori la anul '1820. 

Capul-Dealului, dea/, pe terito- 
riul satului Andrieșeni, comuna 
Epureni, pl. Turia, jud. Iâşi. 

Capul-Dealului, /ocu/ unde se 
termină dealul Popricani, în par- 
tea despre S.-V., pe teritoriul 
com. Copoul, satul Vulturul, ju- 
dețul Iași. Aici se află şi o cir. 
ciumă, în marginea șoselei Iași- 
Botoșani. . - 

Capul-Dealului, deal, pe moșia. 

  

Davideni, com. Păstrăveni, pl. 

de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Legenda spune că în această: 

localitate a fost mai de mult 

sat întemeiat, cu biserică. Cum- 

părînd moșia răposatul N. Gri- 

dov, s'a desfiinţat, şi locuitorii 

S'aii răzlățit prin satele măr- 

ginaşe: Rădeni, Păstrăveni, Ţi- 
bucani, etc. 

Capul-Dealului, dea, în com. 
Calul- Iapa, pl. Piatra - Muntele, 
jud. Neamţu, situat în prelun- 
girea dealurilor ce se întind la 
Sudul satului Calul, și a cărei 

extremitate despre E. se termi- 
nă la încrucișătura drumurilor 
ce vin din satul Calul și satul 
Iapa, prin terase secundare, ce 
dai în valea riului Bistriţa, 

Capul-Dealului, dea/, spre S$. 
de satul Pribești, com. Ciortești, 

pl. Crasna, jud. Vasluiă. 

Capul-Dealului, dea. (V. Bu- 
tucăria, deal, com. Telejna, pl. 
Mijlocul, jud. Vasluiii). 

Capul-Dealului, dea. (V. Chice- 
rea, deal, comuna Zepodeni, pl. 
Mijlocul, jud. Vasluiii).. 

Capul-Dealului, deal. (V. Hol- 
mul, deal, com. Drăgușeni, pl. 
Funduri, jud. Vasluiii). 

Capul-Dealului, zas, pe terito-! 
riul satului Andrieșeni, comuna 
Epureni, pl. Turia, jud. Iași. 

Capul-Dealului, zeser, în supra- 
fața de 2 arii, în com. Uidești, 
jud. Suceava, pe şesul Moldo- 
vei, în apa căruia, se zice, sunt 

ascunse multe arme din timpul 
revoluției de la 1821. 

Capul- Dealului, loc cu fineţe, 
com. Cheia, pl. „Cozia, judeţul 
Vilcea. . 

  

  
  
  

Capul-Dealului, /oc izolat, pe 
partea dreaptă a rîului Bistriţa, 
lingă gura piriului Schitul-Du- 
răi, în com. Hangul, pl. Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu. 

Capul-Dealului, /oc, unde se 
„termină dealul Răchitoasa, în 
partea de V. a com. Răchitoasa, 
jud. 'Tecuciii. 

Capul-Dealului, /oc, jud. Tecu: 
ciă, situat între 'satele Corcio- 
veni şi Cosiţeni, la locul numit 

„Cetăţuia. 

Capul-Dealului, moşie, în partea 
despre N.-V. a comunei Roș- 
cani, pl. Turia, jud Iași. Arc o 
suprafață de 716 hect., fără po- 
pulaţie. Tot terenul este culti- 
vat, avind fîneţe și locuri de a- 
rătură. 

Capul-Dealului, pisc de munte, 
între Rișca-Mare şi Slătioara, 
comuna Bogdănești, județul Su- 
'ceava. 

Capul-Dealului, z;riă, izvorește 
de pe teritoriul satului Andrie- 
șeni, pl. Turia, jud. Iași, și se: 
varsă în rîul Jijia. 

Capul-Dealului, fostă s/afie de 
Poştă, pe şoseaua naţională. Ro- 
man-Fălticeni-Bunești, pe locul 
desființatului sat Filipești, jud, / 
Suceava. - 

Capul-Dracului, /oc, jud. Putna, 
din dreptul căruia Siretul începe 

-a face hotarul dintre jud. Putna 
și jud. Tecucit. 

Capul - Grădinei, căfun (tirlă), 
în pl. Ialomiţa-Balta, com. Po- 
iana, jud. Ialomiţa, situat pe 
cimpul Bărăganului. 

Capul-Luncei, numire ce poartă 
moşia statului situată: pe” teri-



CAPUL-MIELULUI 

toriul comunei Ciolănești-din- 
Vale, jud. Teleorman. Această 
numire o poartă și comuna din 
vechime, 

Capul-Mielului, vârf, pe dealul 
Nucetul, com. Chiojdeanca, pl. 
Podgoria, jud. Prahova. 

Capul-Moşiei, cătun, în pl. Ialo- 
„ mița-Balta, com. Larga, judeţul 

Ialomiţa, situat pe cimpul Bă. 
răganului, 

Capul-Nădeşei, zădure, cu ar- 

bori foioși, pl. Tazlăul-d.-s., com. 

Slobozia- Luncani, jud. Bacăii. 
Proprietar e G. Pirvu. Intinderea 
de 203 hect. 

Capul-Pădurei, căzu, pe moşia 

Albeşti, com. Buimăceni, plasa 

Jijia, jud.. Botoşani; aparține 

satului Albeşti. Are o populaţie 

de 23 familii cu Sr suflete; 

sunt 7 contribuabili. 

Numele satului vine de la așe- 

zarea sa la capul pădurei Al- 
bești. 

Numărul vitelor din acest sat 

este de 32: 18 vaci și boi, 10 

cai mari și mici și IO mascuri, 

Capul- Pisculvi, com. rur., pl. 

Rîurile, jud. Muscel, la s. de 

Cimpulung, 10 kil. departe de 

acest oraș. Este situati pe am- 

bele maluri ale rîului: Bughea 

şi mare nici un căt, alipit. Este 
împărțită în 7 mahalale, 

Se mărginește la N. cu com. 

Cotești, la S. cu com. Mihăești, 

la E. cu com. Schitul-Golești 
şi la V. cu com. Vădești. 

Are o populaţie de ș60 locui- 

tori (281 bărbaţi și 279 femei) 

cu 121 capi de familie. Locui- 
torii, pe lingă agricultură, se mai 

ocupă cu dulgheria, zidăria, tîm- 
- plăria, 

Ei ati: 430 boi și vaci, 14 

cai și 300 oi, 

56760, Slarsto Dicţionar Gavgrafic, Vol, 4. 

în 

Capul-Piscului, dea/,   
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Riul Bughea udă comuna prin 

centru și la 2 kil. de această 
com. se varsă în Riul-Tirgului. 

„Sunt 80 locuitori împroprie- 

tăriți, după legea rur. din'1864, 

pe moșia statului Capul-Piscului. 
Calea ferată Golești-Cîmpulung 
și șoseaua națională Pitești-Cim- 
pulung trec pe la Estul com,, 

pe locul cumpărat de locuitori 

la anul 1870. Ele merg paralel 

pănă es din comună. Aci se cul- 

tivă 122 hect. cu porumb. 

Comuna numără 86 contri- 

buabili și are un budget de 

1296 lei la venituri și 1146 lei 

la cheltueli. Are o biserică, de- 

servită de 1 preot şi 2 cîntăreţi. 
Știii carte 100 bărbaţi și 15 femei. 

Scoala, cu întreţinerea căreia 

statul cheltuește anual 1242 lei, 

se frecuentă de 36 elevi şi e- 

leve, din numărul de 107 în 
vîrstă” de. școală. 

Această com. a fost jefuită 
în mai multe rînduri de arma- 

tele străine, care învadaii țara. 

Capul-Piscului, sa, în jud. și 

pl. Argeș; face parte din com. 

rur. Vălcelele, 

Capul-Piscului, sat, face parte 

din com. rur. Nemoiul, pl. Oltul- 
d.-j., jud. Vilcea. 

Capul-Piscului, dea, jud. Ba- 

căi, pl. Bistrița-d.s., pe teri- 

toriul com. Săugeşti. 

cu același nume, plasa Rîurile, 

jud. Muscel. 

Capul-Piscului, cap de deal, 

unde se unesc piraiele Izvoranul 
cu Iartaganul, comuna Condră- 
chești, jud. Tecucii, 

Capul-Piscului, fîntiuă, comuna 

“Frăţila, pl. Olteţul-d.-j., județul 
Vilcea, 

Capul- Piscului, 

în com.   

CAPULAN-CULAC 

pisc, aproape 
de satul Doftana, jud.  Bacăi. 

Capul-Plaiului, goană, în par- 

tea de N. a com. Star-Chiojdul, 

plasa Teleajenul, jud. Prahova, 

situată la E. de muntele Plaiul- 

Chiojdului. Servește de izlaz 
pentru vitele locuitorilor. 

Capul - Rediului, saz, în partea 

de N. a com. Miroslava, plasa 

Stavnicul, jud. Iaşi, situat pe po- 
dișul cu acelaşi nume, de-a stîn- 
ga riului Bahluiul. Arc o popu- 

laţie de 21 familii sati 98 su- 
flete, Romini. 

Numărul vitelor e de 303 ca- 

pete, din cari: 123 vite mari 

cornute, 154 oi, 6 cai şi 20 ri- 
mători. 

Capul-Rediului, fod:ș, pe care 

se află situat satul cu același 

nume, din com. Miroslava, pl, 

Stavnicul, jud. Iaşi. Acest po- 
diș, dimpreună cu Dealul. Uri- 
cului, formează valea numită Va- 

lea-Lupului. 

Capul-Roşu, sas, face parte din 
com. rur. Florești, pl. Filipești, 

jud. Prahova. Numirea acestui 

sat, spun locuitorii, vine de la 

un Grec ce era la moara din 

acest căt. și care purta fes roșu. 

Are o populațiune de 112 lo- 
cuitori. 

Capul-Stogului, judeţul Vilcea. 
(Vezi Tirsa). 

Capul-Stratului, dea. (V. Dea- 

lul-Mare, com. Sirca, pl: Cirli- 

gătura, jud. Iași). 

Capul - Topliţei, gura piriului 
Strimba, jud. Suceava. . 

Capulan- Culac, za/e mică, în 

judeţul Constanţa, plasa Med- 

jidia, pe teritoriul comunei Ca- 

22



CAPUS-CHIOI-BAIR 

rabaia și anume pe acela al că- 
tunului său Chertic-Punar. Se 
desface din poalele vestice ale 

dealului Chezlen - Sirti; se în- 

dreaptă spre S. într'o direcție 
generală de la N. spre S.; face 

întru cit-va hotarul între plășile 
Medjidia și Mangalia, și, după un 

drum de 4 kil., se deschide în 

valea Borungea, la V. de satul 
Chertic-Punar. Malurile sale sunt 

joase. Printrinsa merge dru- 
mul comunal Becter-Alibei. 

Capus-Chioi-Bair, deal, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rurale Para-Chioi. 

Se desface din ramificaţiile nor- 

dice ale dealului Șirau - Culac- 

“Bair; se întinde spre N., avînd 

o direcțiune generală de la S..V. 

spre N.E.; merge printre văile 

Sati-Chioi-Ceair și Ghiuvenli - 

Ceair; brăzdează partea de S. 
a plășci și pe cea vestică a co- 

munei; se ridică pănă la 153 m,, 

dominînd ast-fel satul Para.- 

Chioi, așezat în parte la poa- 

lele sale estice, drumul comu- 

nal Veli-Chioi-Para-Chioi, ce tre. 

ce pe muchea sa, și cele două 

văi Sati-Chioi-Ceair și Ghiuvenli- 

Ceair. Este acoperit cu tufări- 

șuri și păduri, din cari cea mai 

însemnată, numită Buluc-Orman, 

e așezată pe ramificaţiile sale 
nordice. 

Caputa, saţ, cu o biserică, o 
şcoală, plasa Tazlăul-d..j., jud. 

Bacău. 

Capuzul, câ/, făcînd parte din 
com. Mușeţești, plaiul Novaci, 
jud. Gorj. E situat pe dealul 
Capuzul în partea de V. a com. 
Are o întindere de 25o.hect,, 
din cari 40 hect. arabile, 30 
hect. finețe, 1 hect. pomet, 1 
hect. vie, 174 hect. islaz şi pă- 

dure, şi 4 hec:. vatra satului, 

Are o populaţie de 40 fami   
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lii, sati 120 suflete, din cari 30 

contribuabili, toți Romini, ocu- 

pîndu-se cu agricultura și creș- 

terea vitelor. Locuitorii pose- 

dă: 5 pluguri și 10 care cu boi. 

Numărul vitelor este de ; 40 vite 

mari cornute, 4 cai, 110 oi şi 
28 rimători, 

In căt. sunt 2 fintîni. 

Cara-Aci saii Șarapcea-Cara- 
Aci, saţ, în jud. Constanţa, pl. 

Silistra-Nouă, căt. comunei Hai- 

ram- Chioi. E situat în partea 

de S.-E. a plășei şi cea de NE. 

a comunei, la şi kil. spre N. 

de cătunul de reședință, Hairam- 

Chioi și la 1 lil. spre V. de 

satul Malacoci. Este așezat pe 

valea Cracic-Ceair, în partea sa 

de N. și este închis la E. de 

dealul Tuzla-Mezarlic-Bair, la N. 

de dealul Tuzla-Bair și la V. 

de dealul Cara-Peletlic. 

Populaţiunea sa, a cărci ma- 

ioritate este formată de Turci 

și Tătari, se ocupă cu crește- 

rea vitelor şi prea puţin cu a- 

gricultura. Satul în partea de N., 

şi mai ales în cea de V., este în- 

conjurat de mară păduri. Casele 

cari sunt în număr restrins, sunt 

potrivite şi așezate regulat. Dru- 

mul comunal Schender-Cherim- 

Cuiusu, trece prin mijlocul sa- 

tului, străbătindu-l. de la Sud la 

Vest, iar drumul Becter-Seven- 

dic, trece tot prin mijlocul sa- 

tului. Un alt drum merge la Bai- 

ram-Dede, trecînd prin Malcoci, 

Cara-Aci, Za/tă mică, în judeţul 

Constanţa, pl. Constanţa, pe te- 

ritoriul com. rur, Cicracci şi a- 

nume pe acela al cătunului săii 

Cara-Coium. E mai multo pre- 

lungire a întinsului lac Tasăul 

de care azi e despărțit printr'o 

limbă de pămint de 800 metri 

lărgime. De: mare e despărțit 

printr'o distanță de 1200 me- 

tri, iar față de satul Cara-Coium 

  

    

CARA-ACI-CULAC 

se găsește la 1 kil. spre E. Are 

o întindere de 15 hect., presă- 

rate numai cu stuf. Produce pu- 

țin pește ce se consumă numai 

în localitate. | 

Cara-Aci-Alceac, vale, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul com. urbane Cuzgun, 

și anume pe acela al cătunului 

săi Urluiţa. Se desface din ra- 

mificațiile sud-orientale ale dea- 

lului Escuuiuc - Olceac; se în- 

dreaptă spre N., avind o direc- 

țiune generală de la S. spre N., 

brăzdind partea de E. a plășei 

și a comunei, și după un drum de 

7 kil., se deschide în valea Ur- 

luia, pe stînga, lîngă ruinele sa- 

tului Dedebali, după ce s'a u- 

nit pe stinga cu valea Cara-Cia- 

lic-Culac. Mai formează puţin şi 
hotarul între pl. Silistra-Nouă 
şi Medjidia. 

Cara-Aci-Culac, sat, în județul 

Constanţa, plasa Mangalia, căt. 

com. Sari-Ghiol. Este așezat în 

partea de S. a pl. și ceadeE. 

a com., la 10 kil. spre E. de 

căt. Sari-Ghiol, reședința com. 

pe malul de S., înalt și pietros, 

al lacului Mangalia, pe partea 

stingă a văei Cara-Aci-Culac, la 

poalele de N. ale dealului Ma- 

mutlusta, dominat fiind de vir- 

ful Meragi-luc. Casele sale sunt 

puţine, rău zidite, mare parte 

dărimate de invaziile turcești 
și bașibuzucești. | 

Intinderea sa este de 3251 

hect., din cari 12 hect. ocupate 
de vatra satului. - 

Populaţiunea totală e de 103 

“familii, cu 421 suflete, care se 

ocupă în mare parte cu creș- 

terea vitelor și cu agricultura. 

Cara-Aci-Culac, vale mică, în 

jud. Constanţa, plasa Mangalia, 

„com. Sari-Ghiol, căt. Cara-Aci- 

Culac, de unde și-a luat numele.



CARA-ACI-CORUSU 

Se desface din deal. Mamutlusta ; 
se îndreaptă spre N.; trece pe 
lîngă satul Cara-Aci-Culac, pe 
la dreapta lui, pe la poalele 
vestice ale dealului Checige și, 
după 3 kil., se“ deschide în 
lacul Mangalia. Malurile sale 
sunt înalte și pietroase cu o 
mulțime de  perforaţiuni din 
cauza ploilor. Este tăiată de 
drumul Hagilar-Mangalia. 

Cara- Aci - Corusu, zădure, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

com. 'Gărvan, căt. Velichia, pe 

teritoriul romiînesc şi bulgăresc, 

tăiată în două de hotarul spre 

Dobrogea, situată pe ramifica- 

țiile de IE. ale dealului Ciragi- 

Iol-Bair, în partea de S.a pl. 

şi a comunei, Are 70 hect. în- 

tindere. Esenţe principale : tei, 

fag, mesteacăn, toţi mici. Dru- 

mul Veli-Chioi-Cromora, trece 

„pe lingă dinsa, prin partea de 
Vest, 

Cara-Aci-Culac, 24/ însemnat, 

al dealului Mamutlusta, judeţul 
Constanţa, în partea de S. a 
pl. Mangalia, cea estică a com. 
Sari-Ghiol, şi cea nordică a căt. 

Cara-Aci-Culac. Are 62 m., do- 

minînd prin înălțimea sa satul 
și valea Cara-Aci-Culac, satul 
şi valea Hagilar, valea Ilanlic 

Şi drumurile ce duc de la Ha- 

gilar la Cara-Aci-Culac, Man- 
- galia şi Ilanlic. Punct strategic 

important. Este acoperit cu ver- 
deaţă. - 

Cara- Amat, saţ, în jud. Con- 

stanța, plasa Silistra-Nouă, căt. 

com. urbane Cuzgun, așezat în 

partea de E. a plășei și: a com., 

la 4 kil. spre S.-E. de orașul 

Cuzgun, reşedinţa, pe ambele 

maluri ale văei Ceair-Orman, la 

* poalele estice ale dealului Cara- 

Amat. Teritoriul săii se mărgi- 
nește la N. cu căt. Bac-Cuiusu   
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(al com. Beilicul), Polucci (căt. 
comunei Enișenlia, pl. Medjidia); 

la E. cu căt. Urluia; la S. cu 

căt. Cherim-Cuiusu, (al com. Ha- 
zarlic), Bazargian și Nastradin 

(căt. comunei Enige), la V. cu 
orașul Cuzgun. 

Relieful solului e accidentat: 

de dealul Echi-luiuc- Olceac cu 
virful săi Cuzgun (151 m.), la 

N. acoperit cu păduri; Catra- 

Amat (112 m.), la S.-V., aco- 

perit cu pășuni și păduri, do- 

minînd satul. Movile sunt trei, 

avind 75 — 83 m., artificiale, 

acoperite cu iarbă și păduri, 

Cursuri de apă n'are, căci văile 

conțin apă numai în timpul 

- primăverei și al ploilor. Ca văi a- 

vem: Diudiuliuc-Cucuciuc-Alcea, 

la S. pe hotar; Ceair - Orman, 

ce trece prin mijlocul satului şi 

adiacenta sa, valea Sat - Culac 

prin interiorul satului; Cara-Cia- 

lic-Culac și Cara - Aci- Alcea, în 

partea de N.-E, 

Intinderea totală e de 725 
hect., din cari 5o hect. ocupate 

de vatra și grădinile satului, 

Populaţiunea întreagă este de 
52 familii cu 166 suflete, cari 
se ocupă cu pășunatul vitelor. 

Cara - Amet, picher vechi i de 
frontieră, pe Dunăre, în pl. Ia- 
lomiţa - Balta, jud. Ialomiţa, în 
dreptul satului Chioara. 

Cara-Bair, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Tulcea, pe teritoriul comu- 

nelor rur. Man-Ghiol şi Sari- 

Ghiol. Se desface din dealul 

Cairacile; se întinde spre E,, a- 

vind o direcțiune generală de 

la S.-V. la NE. Pe muchea lui 
merge. hotarul despărțitor al ce- 

lor două comune. Are 79 m. 

înălțime și e punct trigonometric 

de observaţie de rangul al 3-lea. 

Este acoperit cu fînețe şi pă- 

şuni. Poalele sale sudice se sfir- 

şesc pe malul nordic al întin-   
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Sului lac Razelm. La poalele 
sale orientale, și nu departe de 
lacul Razelm, se află ruinele 
unei cetăți, numită a Zaporo- 
jenilor. Numele dealului e tur- 

. A = i cesc şi însemnează Dealul-Ne- 
gru. 

Cara-Baci, com. rur., în judeţul 
Constanţa, pl. Medjidia, situată 
în partea meridională a judeţu- 
lui, spre V. de oraşul Constanţa, 
capitala, districtului, și în cea 
de Sud a plășci Medjidia, spre 
S.-V. de orășelul Medjidia, reșe- 
dinţa ei, pe valea Borungea. 

Se mărginește la N. cu com. 
Mamut-Cuiusu; la E. cu com. 
Copadin, pl. Constanţa; la S. 
cu com. Agemler, Cavaclar, şi 
Cazil-Murad, toate din pl. Man- 
galia; la V. cu com. Chioseler. 

Relieful solului e puţin acci- 
dentat de următoarele princi- 
pale dealuri: Sari-Iuc-Bair (138 
m.) la N.-V.; Copadin (135 m.) 
la N.-E., Arabi-luc-Bair (137 
m.), Uzun-Bair (130 m.), Cara- 
Ola (123 m.) la E., Cabula-Bair 
(103 m.), Bairam-Dede-Bair (135 
m.) la S., Chezlen-Sîrti (130 m.), 
Canen-Gurse, Cultimeș-Bair (105 
m.), Sirtî- Caia- Bair (107 m.), 
toate prin interiorul comunei. 
Aceste dealuri sunt acoperite 

cu finețe și semănături. 
Movile sunt puţine; cele mai 

însemnate sunt: Cara-Bacî (130 
m.) la N.-V.; Caugagi (101 m.) 
prin centru, la Vi; Cabula-luc 
(103 m.), Oba-Iuc (123 m.), Cau- 
gagi-Est (130 m), Arabi-luiuc 
(131 m.), toate la E. Ele sunt 
artificiale și azi sunt acoperite 
cu verdeață. 

Hidrografia este reprezentată 
numai prin niște văi seci, cari 

conțin apă numai primăvara, 

după topirea zăpezilor și toam.- 

na, în timpul ploilor. Cele mai * 

însemnate sunt: Iomer-Bei-lutu 
“la N.-V., Colceac- Alcea, unită
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cu Cultimeş-Ceair prin înteri- 

orul comunei și spre E. Mer- 

devenli-Punar (sai Borungea) 

unită cu Capulan - Culac pe 

dreapta, care brăzdează comuna 

spre partea de Sud. 

Cătunele, cari compun co- 

muna, sunt 4 și anume: Cara: 

Baci, reședința, în partea. cen- 

trală, pe valea Merdeventi-Punar 

saii Borungea; Chertic-Punar, la 

V., la 3 kil. spre V. de reșe- 
dință, tot pe valea Borungea; 

- Caugagi, în partea centrală, la 
900 m. spre E. de reședință, pe 

valea Calceac-Alcea; Beșaul, la 

E. la 3!k kil. spre S-E. de 

reședință, pe valea Cultimeş- 

Ceair. 

Populaţiunea întreagă a co- 

munei se ridică la 141 fam., cu 

753 suflete, cea mai mare parte 

Turci și Tătari, repartizaţi după 

cum urmează : 

După sex: bărbaţi 396, femei 

357; după starea civilă: necă- 

sătoriți 444, căsătoriți 280, vă- 

duvi 28, divorţaţi 1; după în- 

strucție: știi carte 11, nu știti 

782; după cetățenie: cetăţeni 

Romini 749, supuși străini 4; 

după religie: creștini 334, na- 

turalizați 419; sunt, după ocu- 

pațiune, agricultori, meseriași, 

comercianți, etc. 

Căile de comunicaţie sunt nu- 

mai niște drumuri comunale sati 

vecinale, ce duc de la Cara-Baci 

la cătunele comunei și la satele 

învecinate: Ali-Bei, Chioseler, 

Merdevenli-Punar, Bairam-Dede, 

Cavaclar, etc. 

Cara-Baci saii Cara-Baci, saș, 

jud. Constanţa, în pl. Medjidia, 

cătunul de reședință al comunei 

Cara-Baci, situat în partea meri- 

dională a plășei- și cea vestică 

a comunei, pe ultimele ramifica- 

țiuni nordice ale dealurilor Cul- 

timeș- Bair şi Bairam -Dede- 

Bair,   

Terenul săi este destul de ac- 

cidentat. In partea sudică sunt 

dealurile Bairam-Dede-Bair și 

Cultimeș-Bair; în partea centrală 
dealul Chezlen-Sîrti şi în partea 

de N. valea Iomer-Bei-lutlu. 

Populațiunea se ocupă mai 

ales cu agricultura și cu crește- 

rea vitelor și în special a oilor. 

Casele sunt bine îngrijite; sunt 

așezate regulat, formind străzi 
care sc întretae între ele. Dru- 

muri comunale .pleacă din sat, 

ducînd -la: Caugagi, Cazil-Mu- 

rad, Baș-Punar, Chioseler, prin 

Chertic-Punar și altele, 

Cara - Barusan, /70d4/ă însem- 

nată, în jud. 'Tuleca, pl. Istru- 

lui, pe teritoriul com. rur. Ca- 

ranasuf, Este situată pe partea 

de S.-E. a plășei și cea de S, 

a comunei, pe una din cele mai 

orientale prelungiri ale dealului 

Haidin, la 11 kil. spre N. de 

lacul Duimgi. Are o înălțime 

de 48 m.; e punct trigonometric 

de observaţie de rangul al 3-lea, 

dominînd asupra satului Cara- 

Nasuf, și a drumului comunal 

Cara-Nasuf-Duimgi. Este natu- 

rală și acoperită cu verdeață. 

Cara-Burun, ea, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

comunei rurale Casap-Chioi. Este 

o prelungire răsăriteană a dea. 
lului Maadem-Bair; se întinde 

spre N., avind o direcţiune ge- 

nerală de la S.-V. spre N-E,., 

brăzdind partea estică a plășei 

şi cea nordică a comunei. Poa- 

lele sale se scaldă în două 

mari lacuri, Goloviţa la Nord 

şi Zmeica la E. Este presărat 

cu 'o mulțime de movile, între 

„cari Dravarschi 83 m., Movila- 

lui-Ţincu 74 m. Se prelungește 

„spre E. cu dealul Acic-Suhat. 
Drumul comunal Hamamgi-Ca- 

“sap-Chioi îl tae. Este acoperit 

cu fineţe și semănături. Numele   

săi e turcesc şi înseamnă Nas- 
Negru. 

Cara-Burun, gza/ însemnat, în 

jud. Tulcea, plasa Istrului, pe 

teritoriul comunei rurale Potur 

(și al cătunului săi Hamamgi). 

Se desface din dealul Enicei ; 
se întinde spre Sud, avind o 

direcțiune generală de la N.-V. 

spre S.-E.; brăzdează partea 

nordică a plășei şi pe cea nord: 

vestică a, comunei. Ramifica- 

țiile sale orientale se întind 

pănă pe malul piriului Slava 

și țărmurile lacului sărat Golo- 

vița. Are o înălțime de 128 me- 

tri și este tăiat de șoseaua na- 

țională Tulcea - Babadag - Con - 

„stanța. Este acoperit cu livezi 

şi pășuni. Pe la poalele sale se 

-găsesc o mulțime de movile 
naturale. 

Cara-Burun-Bair, dea/, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunei rurale Găr- 

van şi pe al cătunului. săă Cu- 

iugiuc. Se desface din dealul 

Gărvan-Bair şi anume din vir- 

ful Iuc-Mezarli, .se întinde spre 

N., avind o direcţiune generală 

de la S.E. spre N.-V., printre 

văile Iaila-Ceair saii Gărvan (ce 
e tot una cu Valea Cuiu-luc) 

şi văile adiacentelor Cuiugiuc. 

Ceair și Garvan- Ceair, brăzdind 

partea de Sud a plășei și cea 

vestică a comunei, Satul Cu- 
iugiuc e aşezat la poalele sale 

vestice. Are 145 m. înălțime, 

dominînd satul Cuiugiuc și văile 

de mai sus, precum și drumul 

județean Ese-Chioi-Lipniţa. Este 

acoperit cu tufărișuri, păduri și 

puţine vii. 

Cara-Chioi, punct militar, în Do- 

brogea, la o înălțime de 83 m., 17 

d'asupra nivelului Mării-Negre. 

Cara-Cialic, va/e, jud. Constan-
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"ţa, în plășile Silistra - Nouă și 

Medjidia, pe teritoriile comune- 

lor Cuzgun, (Silistra - Nouă) și 

Enige (Medjidia). Incepe din 

poalele sud - estice ale dealului 

Echi-luiuc-Olceac ; se îndreaptă 

“spre N:, avind o direcţiune ge- 

nerală de la S.-V. spre N.E., 
brăzdind partea estică a plășei 

Silistra-Nouă şi a com. Cuzgun, 

pe cea. vestică a plășei Medjidia 
Şi cea nord-vestică a comunei 

Enige. Drumul și-l face mat mult 

prin păduri. După un drum de 6 

kil., se uneşte cu valea Nastra- 

din, spre a se deschide în va- 

lea Urluia, pe stinga. Este tăia- 

tă de drumul judeţean Ostrovul- 

Cuzgun, iar printrinsa merge 
drumul comunal Cara-Amat-Ta- 

lașman. 

Cara-Cialic, ziriz, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

com. rur. Armutlia (și anume 

pe acela al cătunului săii Cam- 

ber). Izvoreşte din poalele o- 

rientale ale dealul Tasli-Bair; se 

îndreaptă spre N., avînd o di- 

recțiune generală de la S.-V. 

la N.-E, brăzdind partea nor- 

dică a plășei şi pe cea estică 

a com.; curge prin păduri, pe 

la poalele orientale ale dealului 

Balar-Bair, și, după un curs de 

6 kil., merge de se varsă în pt- 

riul Taiţa, pe dreapta, nu de- 

parte de vărsarea acestuia în 

lacul Razelm. In cursul săii tre- 

ce prin satul Camber. Are ca 

afluenți valea . Orta - Burun pe 

dreapta, și Doruchi - Dere pe 
stînga. Numele săii este turcesc 

şi înseamnă Valea-Neagră. 

Cara-Cicula, dea/, în jud. Tulcea, 

plasa Măcin, pe teritoriul com. 

rur, Cerna. El este mai mult o 

prelungire, sud-orientală a dea- 

lului Bujor; se întinde spre E,, 

avind o direcțiune generală de 

la N.-V. spre S.-E., brăzdind   
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partea centrală a plăşei și pe 

cea vestică a comunei, Stă în 

legătură cu dealul Curt-Bair și 

dealul Piatra-Roșie ; de cel din- 

tiii e despărţit prin o vale ri- 

poasă, pe malurile căreia merge 

drumul județean Cerna - Greci ; 

de cel-l-alt e despărţit de aseme- 

nea prin o vale ripoasă, prin ca- 

re merge drumul județean Cirji- 

lari-Măcin, şi drumul com. Cer- 

na-Turcoaia. Din poalele lui su- 

dice izvorește Valea - Ulmului, 

afluent al piriului Cerna. Este 

acoperit cu pășuni şi fineţe. 

Cara-Coium, sa, în jud. Con- 

stana, pl. Constanţa, "cătunul 
comunei Cicracci, situat în par- 

tea de E. a plășei și a comu- 

nci, la 5 kil. spre S.-E. de că- 

tunul de reședință, Cicracci, la 

$.-V. lacului Tașăul şi la V, 

bălței Cara-Coium 1, la 2 kil. 

spre V. de mare. Este închis 

la N. de dealul Cara - Chioi- 

Bair, cu viriul săi Caraevila, 

care virf este la 2! kil. spre 

NV. de satșiareo înălțime de 
74 m., iar la S$.-V. de dealul 

Mamaia, cu movila sa Mamaia, 

care are 34 m. și este situată 

la 1! kil. spre S. de sat. 

Suprafaţa sa este de 1900 
hect., din cari 55 hect. sunt 

ocupate numai de grădini şi de 

vatra satului, cu 65 case. 

Populaţia este de 114 familii, 

cu 506 suflete, ocupîndu-se mai 

mult cu pescăria, satul fiind la 

marginea lacului Taşăul și în 

"apropierea mării. 
Populaţiunea sa este ameste- 

cată; se compune din Romini, 

Bulgari, Turci şi Austriaci, însă 

majoritatea o formează Bulgarii. 
Un drum comunal pleacă spre 

N.-E., apoi se bifurcă: o parte. 

duce la Șahman şi alta la Sar- 
gălacul-Mic și la Sargălacul-Mare. 

- Alte două drumuri pleacă spre 

S. şi S.-V., ducînd unul la Ma-   
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maia și la Cogea-Ali și altul, 

spre N.-V. la Cicrieci. 

Cara-Cuius-Dere, za/e, în plă- 

șile Medjidia și Constanţa, jud. 
Conștanţa, servindu-le întru cit- 

va şi de hotar despărțitor, pe 

teritoriul comunelor Alacapi, 

pl. Medjidia, și Murfatlar, pl. 

Constanţa, pe care le desparte 
puţin. Nu este alt-ceva de 
cît un alt nume al văei Medji- 

“dia sai Carasu. Acest nume îl 

poartă între comunele Murfatlar 

“şi Alacapt. Este inchisă între 
dealurile Tasli-Bair și Gherme- 

“Bair la E,, Cara-Bei-Bair și Chiu- 

'ciuc-Murfat-Bair, la V. Printr'însa 

merge calea ferată Cernavoda- 
Constanţa, drumul comunal Ala- 

capi- Murfatlar - Omurcea. Este 

tăiată d'alungul, în partea de 

N., de unul din valurile lui Tra- 

ian și anume de cel de piatră. 

Cara-Culac, vale neînsemnată, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul rominesc 

cît și pe cel bulgăresc al co- 
munei rurale Gărvan.: Incepe 

din poalele răsăritene ale dea- 
“ lului Gărvan-Bair; se îndreap- 

tă spre N., avind o direcțiune 

generală de la S.-L. spre N.-V., 

pe la poalele apusene ale dea- 

lului  Ciriagi-Iol-Bair; întră pe 

teritoriul romînesc pe lingă 

pichetul No. 11, trece prin sa- 

tul Gărvanul-Mare, și, cum ese 

dintr'insul, se unește cu valea 

Culac-Punar-Ceair, spre a forma 

împreună valea Saila-Ceair, sai 

mai bine zis Valea-Cuiuiucului. 

Lungimea ei e de 7 kil. Malul 

săii stîng e acoperit cu păduri. 

Printr'însa merge un drum co: 

munal ce duce de la Gărvan 

la Cranova, în Bulgaria. 

Cara-Harman, com. rur., din 

jud. Constanţa, pl. Constanţa. 

Este situată în partea estică
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a județului, la 42 kil. spre N. 
de orașul Constanţa, capitala 
districtului, și în cea. septentrio- 
nală a plășei, la 19 kil. spre 

„NE. de com. Cara-Murat, re- 
şedinţa plășei, 

Se mărginește la N. cu co- 
- munele rurale Cara-Nasuf şi Co- 

gealac, din jud. Tulcea, de care 

se desparte prin dealurile Caș- 
calic-Bair, Duimgi, lacurile Tuzla 
şi Since; la E. și S. cu Marea: 
Neagră; iar la V. cu comunele 
rurale Gargalic şi Cicricci, des- 

- părțindu-se de cea d'întiiă prin 
dealurile Movila-Căldării, Ciatal- 
Bair și Gangalic, iar de cea d'a 
doua prin dealul Peletlia. - 

Relieful solului prezintă o 
deosebită însemnătate. EI ține 
„tot de odată și de regiunea dea- 
lurilor și de regiunca șesului, 
căci 3 din suprafaţa ci apar- 
ține celui din urmă. Șesul este 
situat în partea estică și este 
coprins între Marea-Neagră la 
E. şi S., poalele estice ale dea- 
lurilor Movila-Căldării și Cara- 
Harman, canalul vestic al lacu- 
lui Tuzla la V., şi o linie ce 
pleacă de la ruinele cetățuei 
vechi Istropolis la gura Peri- 
țeasca, spre N. Șesul este aco- 
perit cu bălți: Sinoe şi Tuzla, 
Ceatal-Sic ; Balta-Mare ; de-Nij- 
loc; Balta-Mică, Chituc, care are 
stuf întins și des ce poartă nu- 
mele de Chituc. Acest din urmă 
lac are: o întindere de peste 
2000 hect. și este aflător între 
lacul Sinoe şi Mare; este con- 
siderat adese-ori și cu drept 
cuvint ca ţinind tot de lacul 
Sinoe. Pe acest șes sunt mla- 
știni lîngă Cara - Harman Şi 
largi bande de nisip (aflătoare 
între lacurile Tuzla “şi Sinoc, 
între Sinoe și -Mare, de oparte 
şi de alta a prelungirei sudice 
a stufului Chituc și a girlelor 
numite Balta-Mare și de-Mijloc, 

- precum şi dealungul malului Mă.   
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rii-Negre). Toată această întîn- 
- dere a şesului, incontestabil că 

a fost acoperită de Mare, care 
retrăgîndu-se a lăsat lacurile: 
Tuzla, Sinoe, mlaștini stufoase 
și întinderi considerabile aco- 
perite - cu nisip, amestecat cu 
resturi animale asemănătoare cu 
cele ce se găsesc astă-zi în 
rare, 

Regiunea dealurilor coprinde 
restul vestic, %/; ale comunei şi 
este reprezentată prin culmile : 
Cogealac la N. și Tașăul la S. 
şi V. | 

Dealurile cele mai însemnate 
ale comunei sunt: Duimgi, cu vir- 
furile Peletlia (89 m.), Duimgi (83 
m.), Tuzla-luc (38 m.) la N., d'a- 
lungul piriului Peletlia și: pe ma- 
lul vestic al lacului Tuzla, şi aco- 
perit cu finețe, pășuni și vr'o cinci” 
movile. Dealul Peletlia, cu vîrful 
Cara-luc (138 m.) la V.; Tașăul- 
Tirti, cu virful Eşil-Iuiuc (104 

m.) la S.-V.; Gargalic (84 m), 

Ciatal-Bair, cu virfurile Erim- 

Iuiuc (94 m.) și Gargalic-Buim- 
Iuiuc (75 m.); Movila-Căldăiii (7o 
m.) dealul Cara-Harman (102 
m.) la S.-V. Toate aceste dea- 
luri sunt ramificațiuni orientale 
ale culmei Tașăul, avînd o direc- 
țiune generală de la N.-V. spre 
E. şi S.-E., întinzîndu-se printre 

pirîul Peletlia, lacul Tuzla, Bal- 
ta-Mare, piriul Gargalic și Mare. 

Sunt acoperite cu movile, finețe 
şi semănături. 

Movile sunt numeroase: peste 

38. Ele se găsesc mai toate 
pe muchiile dealurilor; afară de 

cele ce:se găsesc pe virfurile 
amintite mai sus, mai avem: 

Cara-luiuc (150 metri), Iarim- 

Iuiuc (140 m.), Movila-Beiului 
(136 m.), Movila-din-Tirlă (119 

m.) la Vestul comunei, la S. de 

satul Peletlia, pe muchia dea- 
lului Peletlia; Buiuc-luiuc (102 

m.), Sac-luiuc (52 m.), Sarim- 
Iuiuc (46 m.), acestea chiar lingă     
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satul Cara-Harman se găsesc si- 
tuate în partea centrală și sud- 
vestică a comunei pe muchea dea- 
lului Cara-Harman. Ele sunt arti- 
ficiale mai toate, construite în 
scop de a servi de înmormîn- 
tare saii ca punct de observaţie 
și orientare. E un singur piriii : 
Peletlia, care udă N-V. comu- 
nei. Pleacă din dealul Peletlia, 
cu direcție de la V. spre E,, 
trece prin satul Peletlia, taie 
drumul Gargaltc-Cara-Nasuf, pe 
la locul numit Podul-Dracului- 
Negru și se varsă în lacul Tuzla, 
în colțul sud-vestic al lui. Ma- 
lurile cursului săii Superior sunt 
înalte şi cam pietroase, iar ale 
celui inferior sunt joase. Mai a- 
vem două gîrle numite: Balta- 
Mare şi de-Mijloc prin care se 
stabileşte o legătură între lacul 
Sinoe și Marea-Neagră. - Pleacă 
de la Gura-Buazului o singură 
ramură, care apoi ramificîndu- 
se în două, brăzdează partea 
estică a comunei, trecînd pe 
lingă satul Cara-Harman şi des- 
chizindu-se în colțul sudic al la- 
cului Sinoe. 

Bălţi avem: Tuzla la N., care 
aparține mai mult comunei Ca- 
ra-Nasuf, fiind pe hotarul între 
aceste două comune: are ma- 

» lură joase, o întindere de 11600 
hectare, cu pește bun; al doilea 
lac e Sinoe. Venitul ambelor 
lacuri aparține statului, Afară 
de acestea mai avem altele mai 

mici: Ciatal-Su de 1ş hect., în 
nisipul Ciatal-Su, la N. de Cara. . 
Harman; Chituc, în stuful Chi- 
tuc, de 20 hect.' întindere și 
altele mai mici, fără însemnă- 
tate. Intre lacurile Tuzla și Si- 
noe avem nisipul numit Ciatal- 
Su, cu o întindere de 1400 hect., 

puţin ridicat d'asupra nivelului 
Mării şi lacurlior, presărat la 
N. cu cite-va lacuri mici uscate. 

Se află la locul unde a fost o- 

dinioară orașul Istropolis, şi se
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întinde la S. pănă la satul Cara- 
Harman de lîngă care începe, spre 
S., printre giîrlele: Bălţile-Mari 
și de-Mijloc și pe lingă Mare, 
cu o întindere de peste şoo 
hect., nisipul Cara-Harman, tăiat 
de gîrle mici. Intre balta Sinoeşi 
Mare se întinde stuful Chituc cu 
o întindere de peste 2000 hect., 
amestecat cu apă, avînd la N. 
mulțime de mici lacuri, în mij- 
loc cu nisip şi spre S. lacul 
Chituc, prelungindu-se spre S. 
în formă de limbă, impracticabil 
pentru comunicație. Marea-Nea- 
gră udă comuna în partea estică, 
pe o distanță de 22 kil. Malul 
către Mare este jos și acoperit 
cu nisip în toată lungimea lui; 
acest nisip se întinde în inte- 
rior pănă la 1! kil. Altă-dată, 
de sigur, Marea trebue să se fi 
întins departe de interiorul us- 

- catului și ca probă sunt lacurile 
ce ai rămas astă-zi: Tuzla și 
Sinoe, care comunică cu ea prin 
gura Periteașca și Buazul, nisi- 
pul Ciatal-Su și stuful Chituc. 

„Ia toate se găsesc resturi de 
- animale şi plante ce se găsesc 
.astă-zi în mare. -. | 

“Suprafaţa totală a comunei 
este de 15787 hect., din care 

208 hect.. ocupate de: grădinile 
și vetrele celor două sate, cu 169 
case, .iar restul de s618 hect. 
împărțit între locuitorii ce po- 
sedă 4257 hect, și .statul cu pro- 
prietari, cari ai 11461 hect, 

Cătunele, cari. compun com., 

sunt două: Cara-Harman, reșe- 
dință, așezată în partea estică a 
comunei, pe malul stîng al gîr- 

lei Balta- Mare, la colțul sudic 

al lacului Sinoe, avind la sudul 

„săi o mlaștină închisă şi domi- 
_nantă la N-V. de dealul Cara- 

Harman, cu movilele Cara-Har. 
- man și Iarîni-luc; Peletlia, în par- 

tea vestică a comunei, la 6 kil. 

spre N.-V. de reședința Cara- 
„Harman, de ambele maluri a!e   

pîrîului Peletlia, închis și domi- 
nat la N. de dealul Duimgi cu 
movilele Peletlia şi Duimgi, iar 
la S.-V. de dealul Peletlia cu 
movilele Iarîm - Iuc, Beiul, - Mo- 
vila - din - Tirla și Traian, la 2 
kil. spre S. de căt. Cara - Har- 
man. Aspectul general al lor e 
acesta: așezate pe locuri mai 
șese, casele sunt mari, răi zi- 
dite, adunate în jurul biserici- 
lor saii geamiei; prea puţine în- 
conjurate cu grădini. Cara-Har- 
man are și cite-va vii la Nord, 

Populaţiunea sa este formată 
din elemenre romine și Turci. 
In anul 1896 se găsea 207 fa- 
mili, cu 1089 suflete, împărțite 
după cum urmează: după sex: 
567 bărbaţi şi 522 femei; după 
stare civilă : 651 necăsătoriți, 
410 căsătoriți și 28 văduvi ; 
după instrucție: 74 ştiind carte 
și 1015 ne știind; după cetăţe- 
nie : 1088 cetățeni romîni, și 
I Supus străin ; după religie: 
719 ortodoxi și 370 mahome- 
tani; după ocupaţie: 246 agri- 
cultori și meseriași, 4 comerci- 
anţi și 10 industriași; erai 203 
contribuabili; 145 împroprietă- 
iți şi 115 neîmproprietăriți, 

In ceea ce privește calitatea 
pămintului, cele 15787 hectare 
ale com. se împart ast-fel: 5508 

„hect. teren neproductiv (vetrele 
caselor: 508 hect.) și bălți, stu- 
furi, etc. (5000 hect.) ale statu- 
lui și 10279 hect. teren produc- 
tiv, din cari: $461 hect. loc cul- 
tivabil (din care loc ai 3764 
hect.), 1565 hect. izlaz (din care 
164 hect. al locuitorilor) şi 4 
hect. vii ale locuitorilor. 

In com. sunt 246 plugari, cu: 
„156 pluguri (151 cu boi, 5 cu 

cai), 135 cai şi căruțe (11 cu 
„boi şi 124 cu cai), 1 mașină de. 
secerat, 1 mașină de bătut po- 
rumbul, 1 mașină de vinturat şi 
1 mașină de cosit fînul, 

In Cara-Harman sunt 13590   
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capete de vite, din cari: 5IQ cai, 
1449 boi, 82 bivoli, 12 asini, 
10900 oi și 630 porci. Locui- 
torii se ocupă și cu pescuitul 
din bălțile Sinoeși Tuzla. Sunt 
S mori de vint. 

Comerciul e activ şi se face 
pe şoseaua naţională Tulcea-Ba- 
badag - Constanţa și prin gara 
orașului Constanța, la 35 kil. 
spre S. El constă în importul 
manufacturilor, băuturi spirtoa- 
se, unelte agricole și în expor- 
tul vitelor cu productele lor 
(lină, brinză) şi al cerealelor. 

Budgetul comunei e de 4427 
lei venituri, și de 2008 lei chel- 
tueli, 

Căi de comunicaţie sunt: -pe 
lacuri și bălți cu luntre ; dru- 
muri comunale ce unesc! cătu- 
nele între ele și cu satele înve- 
cinate: ca Tarșan, Leremct, etc, 

Biserică ortodoxă e una sin- 
gură în cătunul Peletlia, cu hra- 
mul Acoperămîntul-Maicei-Dom- 

- nului, cu 10 hect. de la stat, de- 
servită de 1 preot și -1 cîntă- 
reț. Sunt 2 geamii cu 2 hogi 
în cătunele Cara-Harman şi Pe- 
letiia. 

“Şcoli sunt 2 rurale mixte: 
una în căt. Cara-Harman și alta 
în căt, Peletlia ; ati 2 învățători; 
89 elevi înscriși (52 băeţi şi 37 
fete). - i 

Cara-Harman, punct militar, în 
* Dobrogea, la o înălțime d'asupra 
nivelului mării de 104.97 m. 

Cara-Mişea-Tepe, gea/, județul 
Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 
toriul comunei rurale Topolog, 
și anume pe acela. al cătunelor 
Doetani și Topologului-Romin. 
Se desface din dealul Doerani; 
se întinde spre S. printre piriul 
“Topologul(saii Saraiul) şi afluen- 
tul săii Hagi-Omer, într'o direcţie 
de la Nord-Est. spre Sud-Vest, 
brăzdind partea de E. a plăşei
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şi pe cea meridională a comu- 

nci. Se ridică la 197 m., domi- 

nînd piîraiele de mai sus, ale 

căror maluri, din cauza naturei 

sale pietroase, sunt înalte și 

stincoase, satul Doerani, și dru- 

mul judeţean Babadag-Hirșova. 

Este acoperit cu fineţe. 

Cara-Murat, comand rurală, din 

jud. și pl. Constanţa. 

Este așezată în partea es- 

tică a judeţului, la 26 kil. spre 

N.-V, de orașul Constanţa, ca- 

pitala districtului, și în cea cen- 

trală a plășei, a cărei reședință 

este, 

Se mărginește la Nord cu 

comuna rurală Pazarli, de care 

se desparte prin dealurile Ilan- 

- Hc-Bair şi Dolufaci-Bair ; la S$. 

cu comuna rurală Caratai (din 

plasa Medjidia), de care se 

desparte prin dealurile Hagi- 

- Culac și Murat-Bair; la E. cu 

comuna rurală Cicricci, de care 

se separă prin dealul Cara-Mu- 

- rat-Bair; iar la V. cu comuna 

rurală Carol 1 saii Dana-Chioi, 

de care se desparte prin dealul 

Dana-Chioi-Bair. 

Relieful solului este acciden- 
tat, de culmile Dorobanţul, Ca- 

rol și Cara-Murat; cea d'intiiă 

la Nord.și Vest, cea da doua 

la Sud, cea da z-a la. Est. 

Dealurile principale, cari brăz- 

dează teritoriul comunei sunt: 

Slanlac-Bair, cu virful Ilanlic- 

Tepe (142 m.) la N.; Delu- 

faci (125 m.) la NE, şi ra- 

mificaţii orientale - ale culmei 

- Dorobanţul; Murat-Bair, cu vîr- 
ful Murat-luc (130 m.) la S.-V.; 

Amut-Bair, virful Tepe- Cara- 

. Murat (203 m.) la S.E., pre- 

lungiri orientale ale culmei dea- 

“lului Carol I. Cara-Murat-Bair 

- cu virfurile Cara-Murat (118 m.) 

şi Cara-Murat-luc (104 m.) la E. 

„Toate aceste dealuri sunt aco- 
„perite cu semănături și finețe,   
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Copacii lipsesc aproape cu de- 

săvirşire ; pe muchea lor mo- 

vilele sunt risipite în diferite 

direcţiuni, iar numeroase dru- 

muri le întretae în nenumărate 

direcțiuni. Movilele sunt răspîn- 

dite în toate părțile, în număr 

de 17; aă servit ca locuri de 

mormînt și puncte de obser- 

vaţie. 

Hidrografia nu este repre- 

zentată de cit prin cîte-va văi, 

cari ai apă numai în timpul 

ploilor sai topire! zăpezilor, pri- 

măvara. Principalele sunt: Ca- 

ra-Murat-Ceair, ce pleacă din 

dealul Cara - Murat, brăzdează 

mijlocul comunei, trecînd prin 

satul Cara-Murat și, sub numele 

de Hagi-Cabul și Chiostel, se 

deschide în lacul Medjidia; va- 

lea Caratai, care o brăzdează 

la S. și valea Dolofan puţin la 

N.-E. Ondulaţiunile terenului 

fiind mici și uniforme, nu pot 

- forma văi adinci şi mari. Lipsa 

de păduri face ca aceste văi 

să fie mai tot-d'a-una lipsite 

de apă. 

Comuna se. compune dintr'un 

singur sat Cara-Murat situat pe 

ambele maluri ale văei Cara- 

Murat, închis și dominat la V. 

de dealul Murat-Bair, cu movila 

Murat-luc, la E. de dealul Ca- 

ra-Murat, cu movila Cara-Murat, 

la S$. de dealul Amut-Bair și la 

N. de dealul Hamlic-Bair. Ca- 

sele satului în partea de Est 

sunt bine zidite, înconjurate 

cu grădini și dispuse pe 4 uliţi 

paralele ; aceasta este partea de 

curînd 'formată ; partea vechiă 

este situată la V. formată din 

case avind fie-care grădina sa, 

dar risipite la capătul văei Cara- 

Murat. 

Suprafaţa totală a comunei 

este de 10073 hect., din cari: 

228 hect. ocupate de gridinile 

și vatra satului, cu 304 case; 

iar „restul 9769 hect. este îm-   
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părţit între stat cu proprietarii 

cari ai 4570 hect. și locuitorii 

cari posedă 4570 hect, 

Populațiunea sa totală pe 

1896 este de 320 familii, cu 

1569 suflete, împărţită ast-fel: 

După sex: 860 bărbaţi, 709 

femei. După starea civilă: 923 

necăsătoriți, 602 căsătoriți, 44 

văduvi, După instrucțiune: 498 

ştii carte, 1071 nu știi. După 

cetăţenie : 1349 cetăţeni Romini, 

220 supuşi străini. După reli- 

gie: 705 ortodoxi, 619 catolici și 

246 mahometani. După avere: 

împroprietăriți 466, neîmpro- 

prietăriți 32. Sunt 498 contri- 
buabili, 

In ceea ce privește calitatea 

pămintului, cele 10973 hect.,, 

întinderea comunei, se împart 

ast-fel: 228 hect. teren nepro- 

ductiv, ocupat de vatra satului ; . 

9769 hect. teren productiv din 

cari::6420 hect. teren cultiva: 

bil (1450 hect. ale Statului cu 

proprietarii şi 4970 hectare ale 

locuitorilor) 6279 hectare teren 

necultivat, din cari: 3129 hec- 

tare ale Statului cu proprietarii 

şi 150 hect. ale locuitorilor; 84 

hect. teren izlaz, tot al. Statu-: 

lui. rr hect. teren cu vii, tot al 

Statului. i 

In comună sunt 477 plugari, 

cari aii 240 pluguri (140 cu 

boi, 100 cu cai), 266 care și 

căruţe (6 cu boi, 260 cu cai), 

66 mașini de secerat, 10 mașini 

de bătut porumbul, 100 grape 

„de fier, 60 mașini de vinturat. 

Locuitoriiaii 13708 capete de 

vite, din cari: 777 cai, 1389 

boi, 12 asini, 10900 oi și 630 

porci. | . 

Industria este cea casnică. 

Sunt în comună: 1 fabrică de lu- 

miînări de ceară și 3 mori de vînt. 

Sunr în total 14 industriași, 

Comerciul e activ și se face 

pe șoseaua națională Tulcea- 

Babadag- Constanţa, prin gara
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Murfatlar, la 26 kil. spre S., şi 
constă în importul de maşini 

" agricole, vin, manufactură Și în 
export de cereale, vite cu pro- 
dusele lor (lină, . brînză) și lu- 
“mînări de ceară. 

Budgetul comunei este de 
“7428 lei la venituri şi 4973 Iei 
“la cheltueli, | 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 
lea județeană Hirșova-Constanţa, 
care trece chiar prin comună, 
apol drumuri comunale la Cu- 
vicci, Esther şi Palaz,. 

Are o biserică, cu hramul 
Sf. Gheorghe, deservită de 1 
preot, 1 cintăreț şi 1 paracliser. 
Sunt şi 2 biserici catolice. 

Sunt 2 şcoli: una a comunei 
cu 1 învățător, 1 învățătoare, 
120 elevi înscrişi (68 băeţi, 52 
fete) .și alta catolică, 

Cara - Murat 1, punct militar, 
"în Dobrogea, la o înălțime de 

| 118.15 m.d'asupra nivelului Mă- 
rii-Negre. 

Cara- Murat II, punct militar, 
în Dobrogea, la o înălțime de 
107.30 m. d'asupra nivelului Mă- 
zii-Negre. | 

Cara-Murat-Tepe, dea/, în ju- 
dețul Constanţa, pl. Constanţa, 
pe teritoriul comunelor Pazarli 
şi Cara-Murat. Este mai mult o 

prelungire estică a dealului Bi- 
larlar, desfăcindu-se din virful 
Cara-Tepe (177 m.); se îndreap- 
tă spre E., d'alungul piriului 
Esther, “piină aproape de apa 
Tașăul. Domină satul Esther, a- 
şezat la poalele sale nordice, sa- 
tul Cara-Murat și două drumuri 

ce pleacă unul la Cara -Murat 
și altul la Medjidia. o 

Cara- Nasuf, cout. rur., situată 
în partea sud- estică a județului 

" "Tulcea şi a plășei Istrul, lingă 
“mâlul vestic al bălții Sinoe, . 

66760, Jlarcle icjionur Ucuyraţic, tul, 4] 

ini 

  

  

„i 

Se mărginește la N. cu com. 
Casap - Chioi. La E. cu lacul 

“ Since, la V. cu com. Cogealac, 
și la S. cu com. Cara-Harman 

_ din jud. Constanţa. 
„Relieful solului ţine de regiu- 

" . nea. deluroasă. Dealuri sunt :. dea- 
1ul Cata-Nasuf la N., de 57 me- 

” tri, dealul Cascalii-Bair, de 115 
metri, la S.-V. Movile sunt foar- 

"te numeroase; mai însemnate 
sunt: Caba-luc, de 56 metri, 

“la N; Cara-Harman, de 48 me- 
tri, la S.; Duimgi, de 65 metri, 
la S.-V. Sunt naturale și aco- 
perite .cu verdeață, iar dealurile 
cu semănături. 

Apele, cari udă com., sunt: 
pîriul Duimgi, la S., trece prin 
satul Daimgi; are maluri înalte; 
se varsă în lacul Tuzla. Valea 
Cara-Nasuf, la. N., trece prin sa- 
tul Cara-Nasuf, Bălți sunt: Si- 
noe la S.-E., Cara-Nasuf la S.E., 
Tuzla la S$, şi două mici la- 
curi la S.-V. formate de piriul 
Duimgi. 

Cătunele cari o formează sunt: 
. Cara-Nasuf la N-E,, reședința, 
pe piriul cu același nume; Duim- 
gi, la 5 kil. spre S.-V., pe piriul 
Duimgi. 

Intinderea comunei este de 
3215 hect. din cari 120 hect, 
ocupate de vetrele satelor, 5 500 

hect. ale locuitorilor și 2585 hect. 
ale statului. 

Populaţiunea este amestecată, 
Sunt 310 familii cu 1336 su- 

„ Aete, din cari 322 bărbaţi, 305 
femei, 709 copii. După naţiona- 
lități sunt: 23 Romini, 1095 
Bulgari, 203 Tătari, 6 Greci, 
2 Armeni și 7 Evrei, 

Calitatea pămîntului este în 
general bună pentru agricultu- 
ră. S'au cultivat 3991 hect. ; res- 
tul din suprafața comunci este 
ocupată de: stuf, bălți şi mlaș- 
tini. 

“In com. sunt 189 plugari, cu 
115 pluguri. Vitele, în număr de   
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4218 capete, constituese una din 
avuţiile locuitorilor. 

Grădinăritul este ocupaţia Bul- 
garilor. Industria este cea do- 
mestică, Comerţul este activ, 
constînd în import de manufac- 
tură și coloniale și în export 
de cereale. și vite. Sunt 7 co: 
mercianţi, 

Veniturile com. sunt de ş212 
lei, iar cheltuelile de 4915 lei.: 

Sunt 296 contribuabili. 
Drumurile sunt țoate comu- 

nale şi duc la satele apropiate: 
Cogealac, Peletlia, Duimgi, Ca- - 
sap-Chioi și Potur. 

Biscrică este una singură, or- . 

todoxă, zidită, în 1879, de lo- 
cuitori; are hramul Sf. Methodiu 
şi Ciril; posedă 10 hectare pă- . 
mini; e deservită de 1 preot 
şi un cîntăreț. 

Școli sunt două, una în fie- 

care căt,; ambele sunt fundate 
de locuitori; au cîte un învăță- 
tor, 10 hect.; 82 elevi înscriși. 

Comuna e vechiă. ste funda: 
tă în secolul trecut de Turci, 
cări s'au retras în mare parte ; 
în locul lor aii venit Bulgarii. 

Cara-Nasuf, saz, în jud. Tulcea, 
pl. Istrului, căt. de reședință al 
com. rur. Cara-Nasuf, așezat în 
partea de S.-E. a plăşei şi în 
cea de N.-E. a comunei, pe am- 
bele maluri ale piriului Cara- 
Nasuf, Întinderea satului este de 
75 hect, Populaţia e formată de 
Turci, Tătari și Bulgari, Sunt 
105 familii, cu 540 suflete. Spre 
S-E. de comună se află ramurile 
vechei cetăţi grecești Istropolis. 

Cara-Nasuf, dza/, în jud. Tulcea, 
pl. Istrului, pe teritoriul comu- 
nei Cara-Nasuf. Este mai mult 
o prelungire estică a culmei Hai- . 
Din, brăzdind partea de S. a 
plășei şi pe cea de N.-E. a co- 
munei, Ultimele sale 'ramifica- 
țiuni se termină lingă țărmii 

23



CARÂ-NASUF 

vestici ai lacului Sinoe. E tăiat 

de drumul comunal Sari-lurt- 

Cara-Nasuf. Are o înălțime de 

104 m. Este presărat cu o mul- 

țime de movile, între cari Ca- 

ba-luc (56 m.) e cea mai înaltă. 

E acoperit cu semănături și 

izlazură, 

Cara-Nasuf, zîrîi, în jud. Tul- 

cea, pl. Istrului, pe teritoriul co- 

munei rur, Cara-Nasuf. Își ia naș- 

tere din poalele sudice ale dea- 
lului cu același nume; se în- 

dreaptă spre E., avind o direc- 

țiune generală de la V. spre E., 
udind partea sudică a plășei și 

cea de mijloc a comunei; trece 
prin satul Cara-Nasuf, curgind 

pe la poalele sudice ale dealu- 
lui Cara-Nasuf, și, după 3 Kkil. 

de curs, se varsă în iezerul Si- 

noe, ceva mai spre E. de satul 

Cara-Nasuf. ) 

  

   
Cara-Omer, com. rur., în ude- 

ul Constanţa, pl. Mangali 

Este așezată în partea 

dională a judeţului, la G4]kil, 

spre S.-V. de orașul Const ț 

capitala districtului, și în Ypar- 

tea vestică a plășei, la şo Kkil, 

spre V. de orășelul Mangalia, 

reședința ei. . | 

Se mărginește la N. cu co- 
munele rurale Carvaclar și En- 

ghez, despărțindu-se de cea d'in- 

tiiă prin dealul Cavaciar, de cea 

d'a doua prin dealul Cara - Su- 

luc-Bair; la S$. cu Bulgaria, de 

care o desparte dealurile Docu- 

zair și Muraci, la E. cu comu- 

nele Hazaplar și Sarighiol, des- 

părțind-o de cea d'întiiii, dealul 

Ghiuvenli, și de cea d'a doua 

dealurile Egi-luiuc și Murtfacea- 

Bair; la V.cu comunele Bairam- 

Dede și Hairam - Chioi (pl. Si- 

listra-Nouă), separindu-se de pri- 

ma prin dealul Docuzaci, de se- 

cunda, prin dealurile Sari și Cu- 
ru-Bair,   

Culmile . Cara-Omer la V.-N. 

și la interior şi Muraci la E. și 

S. brăzdează teritoriul comunei ; 

mai întinsă dintre toate comu- 

nele din judeţul Constanţa. Prin- 

cipalele dealuri sunt: Docuzaci 

(193 m.), Dealul-Morii (170 m.), 
la $.-V.; Malcoci-Mazarli (176 

m.) Curu-Bair (1683 m.), la N.- 

V.; Cavaclar, cu virful Ghiu- 

venli-Nord (155 m.), Cara-Su- 

lac - Bair, cu virful Ghiuvenli- 

Est (141 m.), la Nord; Coru- 

Sirti (152 m.) şi Cara-Cuiuc 

Bair, cu virful Cheragi (136 m.) 

la E. Prin interiorul comunei 

sunt dealurile: Mezarlic-Bair, de 

natură stîncoasă, Sari-Bair (140 

m.), Mezarlic (164 m.), acestea 

spre partea nordică ; dealurile : 

Bair-Mezarlic (187 m.), Mamuzli- 

Bair (180 m.), Alibei-Chioi, Me- 

zarlic (170 m.), Alibei-Chioi-Bair 

(163 m.), Cara-Omer-Bair cu 

virful Ghiuvenli II (152 m.), Me- 

zarlic-Bair (158 m.), acestea în 

partea centrală; dealurile: Dere- 

Chioi-Bair (182 m.), Bair-luiuc 

(140 m.), Cara-Omer (170 m.), 

în partea meridională. 
Culmea Muraci e reprezentată 

prin dealurile: Egi-luiuc, cu vir- 
ful Cheragi II (123 m.); Mezar- 

lic-Sirti (128 m.) şi Murfatcea- 

Cairac (140 m.), toate în spre 

S.-V., avind același aspect ca și 

cele ale culmei Cara - Omer. 

Movile sunt numeroase; unele 

înalte mari, servind probabil ca 

puncte de observare și orien- 

tare; toate sunt artificiale; ele 

sunt răspîndite pe toată supra- 

faţa teritoriului. Principalelesunt: 
Movila-Mare (200 m.), pe hota- 

rul spre Bulgaria, la S.-V.; Bali- 

Iuc (182 m.),tot la S$.-V.; Che- 
ragi (130 m.) la E. 

Principalele văi sunt: Docu- 

zaci la V., trecind prin satul 

Docuzaci, cu maluri înalte şi 

pe alocurea pietroase. Valea 

Calfa-Chioi, care la început poar-   
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tă numele de Cerchez-Chioi-Cu- 

lac, trecînd prin satul Cerchez- 

Chioi, apoi cel de Calfa-Chioi- 

Ceair, trecînd prin satul Calfa 

şi în urmă cel de Sarapcea, tre- 

cind prin satul Cialmagea și 

deschizîndu-se în valea Demir- 

cea. Brăzdează comuna la V. 

Malurile sale sunt în -general 

înalte şi stincoase. Valea Afi- 

ghinea începe sub numele de 

valea Dere-Chioi, ia pe urmă 

pe cel de Alibi-Chioi- Ceair, 

trecind pe lingă satul Alibi- 

Chioi, în urmă de Valea-Cișlei, 

trecînd pe lingă cîșla Alibi- 

Chioi şi în fine pe cel de A- 

fighinea, brăzdiad interiorul co- 

munei, . Valea Ghiuvenli sai 

Mangaci, trece prin satul Ghiu- 

venli,  brăzdează comuna la N. 

Valea Chior- Cui o -străbate 
prin interior; valea Daulu-Chioi, 

care ia mai la vale numele 

de valea Sirti, trecînd prin sa- 

tul Daulu-Chioi, o brăzdează 

la E, și S.-E. Valea Cara-Omer 

primind: pe stinga valea Luci, 

Ghiolgiul și Izvorului, trece prin 

satul Cara-Omer și îl străbate 

la S. 
Clima comunei este excesi- 

vă, din pricina lipsei de pă- 
duri și adăposturi oferite de 

dealuri ; vara este arzătoare şi 

rare-ori puţin temperată de vin- 

turile ce suflă din spre mare; 

iarna e aspră, guvernată fiind 

de vintul dominant, recele și 

gerosul crivăț (N.-E.). Ploae 

cade puţină și puţurile trebu- 

esc săpate la adincimi foarte 

mari, 

Cătunele, cari compun co- 

muna, sunt nouă și anume: 

Cara-Omer, așezat în partea me- 

ridională a: comunei, pe valea 

Cara-Omer, între dealurile Cara- 

Omer la S.-V., Alibi-Chioi-Bair 

la N.-V., Cara-Omer-Bair la N.-E. 

şi Mezarlic-Bair la E. şi S-E; 

Ghiuvenli, în partea: septentrio-
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nală a comunei, la 7 kil. spre 

N. de reședință, pe valea Ghiu- ' 

venli, între dealurile Cavaclar 

la V., Constrti la S., Carasulue- 

- Bair la N.-E. şi Ghiuvenli la 

N.;: Cauli-Cicur (groapa sînge- 

roasă) în partea meridională a 

“comunei, la 4 kil. spre S-E. 

"de reședință, pe văile Iurtluc 

“și Cauli-Cicur, între dealurile 

" Mezarlie-Bair la N.-V., Caulicum 

la N., Surtluc-Bair la S. şi Mu- 

fatcea-Cairac la S.-E.; Daulu- 

Chioi în partea estică a com,, 

"la 5 kil.spre S.-E. de reședință, 

pe valea Daulu-Chioi, între dea- 
lurile Mezarlic-Bair la E., Mur- 

fatcea-Bair la S. și Egi-luiuc la 

N.; Calfa-Chioi, în partea ves- 

tică a com,, la 10 kil. spre N.-V. 

de reședință, pe valea Calfa, la 

poalele pietroaselor dealuri Mal- 
coci, Mezarlic la V. şi Mezar- 

lic-Bair la E.; Mamuzli, în partea 

vestică a comunei, la 9 kil. spre 

N.-V, de reşedinţă; pe valea 
“- Calfa-Chioi, între dealurile Do- 

cuzaci la. V. și Mamuzli la E.; 

Alibi-Chioi, în partea centrală a 

comunei, la 5 kil. spre N.V. 

de reşedinţă, pe văile- Cîșla și 

Alibi-Chioi, între dealurile Alibi- 

Chioi la V. și Alibi-Chioi-Bair la 

E. Cerchez-Chioi, în partea me- 

ridională a plășei,la 9 kil. spre 

V. de reședință, pe valea Cer- 
chez-Chioi, la poalele pietroase- 

"lor dealuri Bair-Mezarlic la E. 
şi dealul Bai la V.; Deru-Chioi, 

tot în partea meridională a com., 

la 9lja kil. spre V. de reșe- 

dință, pe valea:Des-Chioi și la 

poalele stincoaselor dealuri Des- 

Chioi la E. și Dealul-Morii la V, 

Docuzaci saii Docuz-Aci, în par- 

tea vestică, la 12 kil. spre V. de 
reședință, pe valca Docuzaci, 
înconjurat de toate părțile de 

dealul Docuzaci. Casele aces- 

“tor sate sunt așezate în jurul 
bisericelor sai geamiilor, în cite 

două saii trei grupuri, mai toate   
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ai de jur- împrejur mori de 
vînt. 

de 443 fam., cu 2079 suflete, îm- 

părțită după cum urmează: După 
sex: 1159 bărbaţi şi 920 femei; 

după starea civilă: 1152 necă- 

sătoriţi, 850 căsătoriţi și 77 vă- 

duvi; după instrucţie: 118 știind 

carte şi 1961 ne ștind; după 

religie: 906 ortodoxi, 126 ca- 
tolici și 1047 mahometani; după 

profesiuni: 823 agricultori și 
meseriași, 14 comercianți, 4 in- 

dustriași și 10 cu diferite alte 

profesiuni; sunt 851 contrib. 

După statistica din 1896—97 

sunt în comună 820 familii, cu 

3067 suflete, 

In comună sunt 2 biserici ca- 

tolice și 4 geamii. 

In ceea-ce priveşte calitatea 
pămîntului, cele 23340 hect. ale 

comunei se împart ast-fel: 191 

hect. loc neproductiv, ocupate 

de vatra satului; 23149 hect. 

loc productiv, din cari: 13936 
hect. loc cultivabil (3773 hect. 

ale statului cu proprietari și 

10173 hect. ale locuitorilor); 

4613 hect. loc necultivat, ale 

locuitorilor; 4600 hect. izlaz, din 

care 1113 hect. ale statului cu 

proprietarii și 3487 hect. ale lo- 

cuitorilor. : 

In comună sunt 823 plugari, 

cari ai 322 pluguri (302 cu boi, 

IO cu cai) 448 care și căruţe, 

(139 cu boi, 309 cu cai), 1 ma- 

șină de trecrat cu aburi, 4 ma- 

şini de semănat, 4 maşini de 

secerat, 1 mașină de bătut po- 

rumb, 10 grape de fier și 3 ma- 

şini de vînturat. Sunt în comu- 
nă 65 puțuri. Locuitorii aii 9194 

| capete de vite, din cari: 1025 

cai, 2135 boi, 94 bivoli, 6271 

oi, 86 capre și 583 porci, 

Comerţul este activ, în co- 
mună fiind vama de export şi 

import spre Bulgaria. Gara mai 

apropiată este Murtfatlar la 5o 

In anul 1895, populațiunea, era 
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kil. spre Nord. La Cara-O- 
mer e un biuroiă vamal, avînd 

de sucursale biurourile din Hir- 

șova și Rasova. Biuroul din Cara. 

Omer a fost înfiinţat în anul 
1894 (Aprilie). Pe ultimul exer- 
ciții financiar a produs un ve- 

nit de lei 4430, importindu-se 

mărfuri pentru 43466 lei şi ex- 

portindu-se pentru 168564 lei.. 

Suprafața totală a comunei e 
de 23340 hect., cea mai întinsă 
din tot judeţul, din cari: 19r 

hect. ocupate de vatra satului 
cu 323 case, iar restul de 23149 

hect. împărțit între stat cu pro- 
prietarit cari posedă 44886 hec- 
tare şi locuitorii cari ai 18263 

hectare. 

Budgetul este de 16r11ş lei, 

95 bani la venituri și 5349 lei, 

16 bani la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt căile 
județene: Para-Chioi-Mangalia, 
trecînd prin satul Ghiuvenli, la 

N.; şoseaua Cara-Omer-Manga- 
lia; drumuri comunale la Ha- 

zaplar, Chiragi, Bairam-Dede, 
Cavaclar, Sari - Ghiol, Toprai- 

sari, 

Cara-Omer, dea, în jud. Con- 

stanţa, pl. Mangalia, pe terito- 

riul comunei rurale Cara-Omer, 

situat în partea vestică a plășei 

și cea de S.-V. a com. Se des- 

face din dealul Bair-luiuc, în- 

tinzîndu-se printre văile Iuci- 
Ghiolgiu și Valea-Izvorului. Este 
acoperit cu verdeață. Are o 
înălțime de 160 m. Pe muchea: 
dealului merge drumul Cara- 
Omer-Dere-Chioi şi altul ce mer- 

ge în Bulgaria. 

Cara-Omer-Bair, gea/, judeţul 

Constanţa, în pl. Mangalia, pe 

teritoriul comunei Cara-Omer. 

Se desface din dealul Alibi- 

Chioi, din punctul Ghiuvenli II 
(152); se întinde spre S., într'o. 

direcție generală de la N.-V.
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spre S.-E., brăzdînd partea ve- 

-„stică a plășei și cea estică a co- 

„mundi, Se prelungeşte spre S. 

cu dealul Mezarlic-Bair, de pe 

lingă satul Cara-Omer. Pe mu- 

Chea "lul merg drumurile co- 

munale de la Cara-Omer la 

Ghiuvenli și Mustafaci. Este a- 

coperit cu semănături, . 

Cara - Orman, com. rur., în pl, 

Sulina, jud. Tulcea, situată în 
partea. estică a județului, la 100 
kil..spre E. de orașul 'Tulcea, 

capitala județului, și în partea 

„centrală a plășei, la 35 kil. spre 

V. de orașul Sulina, reședința 

plășei. | 

Numele săii turcesc, înseamnă 

Pădurea - Neagră, din cauza în- 

tunecimei pădurei seculare care 

poartă același nume şi care se 

află pe teritoriul săii. 

Hotarul săii amănunţit este 

acesta: Incepe din brațul Sulina, 

de la mila No. 7; se îndreaptă 

spre S.-E., în o linie mai conti- 

nuă, pănă ce dă de Gtrla -Im- 

" puțită, ce o urmează pănă la 

vărsarea ei în Marea-Neagră, la 

mila marină No. 7; merge spre 

„Su pe malul Mărei, pănă la mila 

„No. 8,.de unde o ia spre S.- 

V,, de alungul grindului Ivan- 

cia, pănă dă în brațul Sfîntul!- 

Gheorghe lingă cherhaneaua (I- 

vancea-Nouă) Ermalaiul; de aci 

trece Dunărea (braţul Sfîntul: 

Gheorghe) și urmînd cel-'alt mal 

(drept), se întortochează după 

toate  sinuozitățile meandrului 

braţ, avînd o direcțiune gene- 

rală spre Nord-Vest, pănă în 

dreptul gurei giîrlei Litcovul, 

lingă punctul trigonometric Par- 

vuloc. De aci, într'o direcțiune 

generală spre Nord, urmează 

gîrla Litcovul, pănă la lacul Ciu- 

bida, de unde o părăsește, pen- 

tru a înconjura lacul Obreti- 

nul şi a se opri în braţul Su- 

lina la -mila No. 22. De aci, îa-   
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tr'o direcţiune generală spre E., 

urmează braţul Sulina, pănă la 

mila No. 7, de unde am plecat. 

Forma lui este foarte neregu- 

lată. Lungimea perimetrului este 

de peste 150 kilometri.- 
La N. com. se învecineşte cu 

com, urb. Chilia-Vechie și cu cea 

rurală Satul-Noiă, despărțită fi- 

ind de ambele prin braţul Su- 

lina; la E, cu comuna urbană 

Sulina; la S. cu com..Sf. Gheor- 

ghe (sai Catirlez).și la V. cu 

com. Moru-Ghiol, de care se des- 

parte prin girla Litcovul. 

In general terenul nu e ridicat 

mult de asupra nivelului Mării; 

une-ori e mai jos ca.acela al bra- 

țelor Sulina şi Sf. Gheorghe, de 

unde inundaţii foarte dese. 

Apele cari o udă sunt: Bra- 

țul-Sulina la N. și Braţul-Sfin- 

tul Gheorghe la Sud. Sunt şi 

multe gîrle, ce servesc de scur- 

gere multelor și întinselor lacuri, 

de cari întreaga deltă a Dună- 

rei este presărată. Așa avem; 

gîrla Litcovul la V., Girla-Im- 

puțită la E., girla Tudor-Văta- 

ful spre E. Bălţile ocupă o mare 

parte din teritoriul comunei Balta 

Obretin se află la Nord-Vest, 

şi se scurge în brațul Sulina; 

lacurile Ciubida și Gorgostel sunt 

la V. şi se scurg în gîrla Lit- 

covul; lacul Erenciuc, la S$., se 

scurge în brațul Sf. Gheorghe. 

Mai sunt bălțile: Puiul, Puiule- 

ţul, Lumina, Potcoava, Roșul și 

Roșuleţul, ce comunică una cu 

alta și ai o vărsare comună în 

Girla- Impuţita, ocupind partea 

centrală și estică a comunei. La- 

curile Porcul şi Porculoiul, la 

N. se scurg tot în Girla-Impu- 

țita. Stuful ocupă 7ho din teri- 

toriul comunei, care în cele mai 
multe locuri este mlăștinos. 

Comuna este formată dintr” un 
singur sat. 

Intinderea ei totală se ridică 

la 400 kil. pătraţi (sai 40000 

„bărbaţi, 229 femei, 

„(109 băeți și 85. fete), văduvi 
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hect.), din cari 30 kil. pătraţi 

(3000 hect.) ocupate de lacuri 

și bălți, 45 kil. pătrați (4500 

hect.) pămînt solid, iar restul 

„de 325 kil. pătraţi (32500 hec- 

tare) sunt ocupate cu stuf, parte 

mlăștinos, parte uscat. Din cele 

4500 hect. pămînt solid: 1800 

„hect. aparţin statului (pădurea 

Cara-Orman, ce are această în- | 

tindere); restul de 2500 hect. a- 

parţine locuitorilor, din cari 100 

hect. sunt ocupate de vatra sa- 

tului cu grădinile și locurile cul- 

tivabile. Cele-'alte, grădini ca: 

grădina Roşu, Grădina- Ivancii, 

Lumina, sunt neproductive, fiind 

acoperite cu nisip. cc 

Populaţiunea este rusească, a- 

fară de 4 Romini, 3 Ovrei, 1 

Țigan și 15 Lipoveni. Sunt 96 fa- 

milii, cu 649 suflete, din cari 226 

194 copii 

3, neinsuraţi 17. Contribuabili 

sunt 78. | ” 

In-com. eo biserică, cu hra- 

mul Sf.. Dumitru, zidită în 1875 

de locuitori, cu 1 preot, un cîn- 

tăreț, cu un venit de 1200 lei; o 

școală, fundată în 1881, făcută 

din stuf și vălătuci. Are un în- 

vățător, 71 elevi înscriși, 41 

băeți şi 3o-fete, 

Calitatea pămîntului e me- 

diocră. Nisip este mult; pășuni 

sunt prin pădurea Cara-Orman, 

Din cele 100: hect. pămînt li- 

ber, numai 30 hect. sunt culti- 

vate cu secară. 

Locuitorii aii 4120 capete de 

vite, din cari: 2000 boi și vaci, 

1900 oi, 60 cai, 10 capre şi 150 
porci. Sunt 3 mori pe apă; 2 
băcănii și 1 cîrciumă, 

Budgetul comunei este de 
3200 lei la venituri și 3000 lei 
la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt dru- 

'murile comunale, ce duc de la 

com. la. orașele - Chilia - Vechie, 

Sulina, Mahmudia și la com. în-
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vecinate : Cadirlez, Sf. Gheor- 
ghe, Moru-Ghiol şi Satul-Noiă. 

Comuna aceasta s'a fundat 
„acum $0 ani, pe timpul Turci- 

lor, din privilegiați. La început 
trăiai aci şi Cerchezi ce jefuiâi 
corăbiile pe malul Mării şi se 
întorceaii cu prăzile acasă. Mai 
tîrziii au venit și marea maiori- 

"tate de Ruşii ce s'au contopit 
cu ei. 

Cara-Orman, grin, sai loc ri- 
dicat de-asupra stufului încon- 
jurător, în jud. Tulcea, pl. Su- 

- lina, pe teritoriul com. rur. Ca- 
ra-Orman. Incepe nu departe 
de braţul Sulina, din dreptul 
milei No. 15; se îndreaptă spre 
S., lărgindu-se din ce în ce, ter- 
minîndu-se prin mai multe pre- 
lungiri, aproape de braţul Sf. 
Gheorghe. Are o lungime maxi- 
mă de 14 kil., o lăţime medie 
de 4 kil. şi o întindere totală 

de 25 kil. pătraţi sati 2500 hect. 
E unul din cele mat mari grin- 
duri ale judeţului, al doilea 
după Chilia. In partea estică 
este așezat satul Cara-Orman; 
în partea sud-vestică este situat 

satul Li:cov; în interiorul lui, 

pe o întindere -de 1800 hect. 
se întinde pădurea. Cara-Orman. 
Restul din teritoriii (150 hect.) 
e parte productiv, parte cu pă- 
șuni și locuri , neproductive, a- 
coperite cu nisip, mai cu seamă 
la Vest. Este străbătut de dru- 
murile comunale Cara-Orman- 
Litcov-Ivancea. Se ridică pănă 

la o înălțime de 4 m. d'asupra 
stufului ce-l înconjoară de toate 
părţile. 

Cara-Orman, Zunct trigonome- 
tric de observaţie, de I-iul rang, 
avind 4-25 m. situat în județul 

„Tulcea, pl. Sulina, com. Cara- 
Orman, în partea vestică a plă- 
şei și cea sud-estică a comunei, 
pe grindul cu acelaşi nume, în 

op
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mijlocul unei bande lungi de 
nisip și pietriș. 

Cara-Orman.-Copac, punct tri- 
gonometric de observaţie, de 
rangul al 3-lea, în judeţul Tul- 
cea, plasa Sulina, comuna Ca- 
ra-Orman, pe grindul Cara-Or-. 
man, în partea nordică, în mij- 
locul unei păduri. Are 2.7 m. 
înălțime. 

Cara-Peletlic-Artasi, geaj, 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 
pe teritoriul comunelor rur. Pa- 
ra-Chioi și Regep-Cuiusu. Se 
“desface din dealul Siran-Culac- 
Bair, Se întinde spre S., avînd 
o direcțiune generală de la N.- 
V. spre S.-E,, printre văile Sarp- 

" Orman-Ceair și Ghiuvenli-Ceair. 

Brăzdează partea de S. a plă- 
şei şi pe cea de V, a comune- 

lor. Are 155 m. înălțime. Pe 
muchea lui “merge hotarul Do- 
brogei spre Bulgaria. Este aco- 
perit cu finețe şi păduri, între 
cari însemnăm pădurea Chiri- 
şlic-Orman. 

Cara-Suhat, saș, județul Tulcea, 
com. urb. Mahmudia, situat pe 

malul stîng al braţului Sf. Gheor- 
ghe, în partea nordică a plăşei 
și în cea. nord-vestică a orașu- 

lui, la 3 kil. spre V. de reșe- 

dință. Populaţia se compune din 

32 familii, cu 147 suflete, din 

cari 3 Romini și 144 Ruși. O- 

cupația lor este pescăria în Du- 
năre și în lacul Cara-Suhat, 

Cara-Suhat, sal, adunătură de! 

colibe pescărești, în judeţul Tul- 

cea, plasa Tulcea, pe teritoriul 
com. Beș-Tepe, pe malul stîng 

al braţului: Sf. Gheorghe, situat 

la: 4 kil. spre N.-V. de satul 

Beș-Tepe, în faţa dealului Cara- 

:Suhat. Are 15 familii, cu 52 su- 

flete, toți Ruși, ocupindu-se cu 

pescăria. |   

CARA-TEPE-BAIR 

Cara-Suhat, ac, în jud. Tulcea, 
pl. Tulcea, pe teritoriul comu- 
nei urb. Mahmudia, situat în par- 
tea nordică a plășei și cea. ves- 

tică a comunei. Este format de 
una din revărsările anterioare : 

ale braţului Sf. Gheorghe, lîngă 
care e așezat şi cu care comu- 
nică prin 7 mici gârlițe. Are o 
formă lunguiaţă şi înconjurat de 
toate părţile cu stuf. Din el 
pleacă girla Marchel, care se 
pierde într'un 'lac spre răsărit. 
Are o întindere de 115 hect. 
Produce pește bun, care e pes- 
cuit de locuitorii din satul Ca. 
ra-Suhat. 

Cara-Suhat, 247/ de deal, în ju- 
dețul Tulcea, pl. Tulcea, pe te- 
ritoriul com. rur. Beș-Tepe. E si- 
tuat în partea centrală a plășei 
şi cea vestică a comunci, pe 
malul drept al braţului Sf. Gheor- 
ghe, în dreptul satului Cara- 
Suhat. Este un virf nordic al 
dealului Ciuciuc-Beili. Are 45 
m. înălțime. E punct trigonome- 
tric de observaţie, de rangul al 
3-lea, dominînd braţul pe o mare 
întindere, 

Cara-Tepe-Bair, Jea/ însemnat 
în jud. Tulcea, pl. Istrului, pe 
teritoriul comunei Tocsof și al 
căt. Chirișlic. Este o prelungire 
a dealului Beș-Tepe, din jud. 
Constanţa. Se îndreaptă spre E, 
avînd o direcțiune generală de 
la N..V. spre S.-E., brăzdind par- 
tea sud-vestică a plășei și a co- 
munei; se întinde de-alungul pi: 
riului Casimcea, pe dreapta lui. 
E stîncos. Lîngă satul Chirișlic, 
formează, împreună cu Chirişlic- 
Bair, o vale frumoasă (vezi Chi- 
rișlic-Bair). Se ridică pănă la o 
înălțime de 170 m. E punct tri- 
gonometric de observaţiune de 
rangul al,3-lea. Domină asupra 
satului Chirișlic și asupra văei 
piriului Casimcea. Este acoperit
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numai cu fineţe și păşuni. Pe 

muchea-i merge drumul comunal 

Chirișlic-Ghelinge (Constanţa). 

Cara-Uba, movilă, în jud. Con- 

stanța, așezată în partea nordică 

a plășei Constanţa și a comu- 

“nei Cicricci, pe muchea dealului 

Palaz. Este naturală, a servit ca 

punct de orientare. Are o înăl- 

-ţime de 101 m., dominind prin 

înălțimea sa piriul Casimcea, 

satul Palaz și drumul național 

Tulcea-Babadag-Constanţa. 

Carabanul, gir/ă, izvorește din 

munții com. 'Teşila, plaiul Pe- 

leșul, jud. Prahova, curge de la 

E. spre V. şi se varsă în rîul 

Doftana, pe malul stîng, tot în 

"raionul com, Teșşila. | 

Carabanul, munte, ce servește 

de izlaz, în partea de E. a com. 

Teșşila, pl. Peleșul, județul Pra- 
hova. 

Carabanul-cu-Boia, rup de pă- 

dure a statului, pendinte de co- 

muna Teșila, pl. Peleșul, jude- 

țul Prahova, care, împreună cu 

trupurile : Gilma, Lacurilg- cu- 

Rusul, Rusul-d.-j., Prislopul, Po- 

durile şi Virful-Negrașului, for- 

mează pădurea Teșila, de 5009 
. hectare, 

Carabeţul, dea/, situat în Sudul 
com. Bughiile, pl. Teleajenul, ju- 
dețul Prahova, 

Carabeţul, pisc, com. Bughiile, 
plaiul Teleajenul,. judeţul Pra- 
hova. 

Carabulea, oară de afă, pl. 
Jiul-d.-j., com. Sadova, judeţul 
Dolj. 

Caracalul, com. urlană, aşezată 
în mijlocul plăşei Ocolul, jud. 
Romanați, capitala județul Ro-   
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manaţi și unul din cele mai 

vechi orașe ale țărei. E situat 

pe două dealuri și o vale. Se 

compune din: Centrul orașu- 

lui şi următoarele despărțiri: 
Boldul, spre Vest, locuită de 
agricultori şi cărăuși, Tirgul-de- 

Afară, Protoșeni, Sf. Ioan, Sf. 

Gheorghe și Sf. Nicolae. E de: 
parte de Dunăre de 42 kil., so- 
cotit pe linia ferată, Este la 185 

kil. depărtare de Riîul-Vadului 

(frontieră), la 54 kil. spre E. 
de Craiova și în mare apropiere 

(10 kil.) de vărsarea Tesluiului 

în Olt. Altitudinea terenului este 

de 138 m. d'asupra nivelului 
mării. 

Orașul Caracal e străbătut 

prin mijloc de riușorul Caracalul, 

canalizat şi care curge dintr'un 

eleșteii mare din spre V., pen- 

tru a se vărsa, după eșirea din 

oraș spre E. în altul mai mic. 

Terenul orașului este puţin acci- 

dentat și pămîntul din care se 

compune e argilos. Întinderea 

"stradelor cu pavagiii ce sunt în 

circulație e de 12441 m. li- 

neari, și a șoselelor de 5040 

m. Cele mai principale strade 
sunt: Brătulești, Libertăţei, Mi- 
haii-Bravul, Izlazul, Rozaliile, 

Carpaţii, Nordului, Liliecilor, 

Privighetorilor, Traian, Gărei, 

Justiţiei, Craiovei, Filipescu, Ca- 

rol ÎI, Anton Caracala, Unirei, 

Encea, Izvoarelor, Bulevardul 

- Regina Elisabeta, Calea Plevnei, 

Calea naţională Rimnicul-Vilcei- 

Corabia, etc. etc. 

Piețe sunt: Piaţa Unirei, Pia- 

țeta S-ţii Apostoli, Piaţa de tră- 

suri, Piaţa de păsări, Piaţa- 

Mare (cu 26 magherniţi), Pia- 

ţa grădinci publice, etc. 

Orașul e împărțit în două sec- 

țiuni. Secţiunea I coprinde su- 

burbiile Potroșeni, Tirgul-de-A- 

fară, Tirgul-din-Năuntru și Sf, 

Nicolae; Secţia II-a coprinde 

suburbiile Sf. Ion și Boldu. In-   
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trarea și eșirea din oraș se 

face prin 14 bariere, din cari 
mai principale sunt: a şoselei 

către Carpaţi, a Cezienilor, a - 

Liicenilor, a Craiovei, a Dobros- 

lovenilor, a Bărbiciului, Redea, 

Gramnea, Pirscovul, a Celariu- 

lui,'a Bechetului, a Corabiei, a 

Izlazului și a Stoeneştilor, 

In mijlocul orașului se înal- 
ță palatul administrativ. al jud. 

Romanați (1871), o clădire fru- 

moasă, în care se află instalate: 

Prefectura judeţului, comitetul 

ermanent, cu consiliul judeţeanş 

[itunalul deo nstență Rar ed 

chetul tribunalului, cabinetul 

decătorului de instrucţiă facă 

cul primar cu serviciul sanitar 

al județului cu serviciul săi, o 
judecătorie de ocol, corpul por- 
tăreilor, etc. 

Alături, spre E. este localul 
Primăriei, unde mai e instalată 

poliţia; percepţia comunală, ser- 
viciul tecnic şi o judecătorie de 

ocol. În fața de Nord a pala- 

tului administrativ se afla Gră- 
"“dina Publică, bine întreţinută, 

cu arbori și flori. In mijlocul ei 

se înalță statua Ceres. | 

Poliţia se compune din 1 po- 

lițaiii, 1 comisar-director, 2 -co- 

misari de secţii, 1 comisar spe- 

cial al gării, 2 sub-comisari și 

1 agent special al siguranţei; 

cu un efectiv de 55 sergenți. 

Cheltuelile comunei pentru a- 

cest serviciii sunt de 46090 

lei. 

Puțin mai la N., pe punctul 
cel mai ridicat al orașului, se 

află turnul de observare pentru 
incendii și puțin mai la Nord 

cazarma pompierilor. Serviciul 

pompierilor se compune din 20 

pompieri, 10 sacagii, 3 vizitii 

la pompe și 4 coșari; sunt 21 

cai, 2 pompe mari, 5 pompe 

mici, 1 saca mare, 10 mici şi 

I bric. 

In Caracal e un spital al ju-
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dețului cu 30 paturi, instalat 
în clădirea sa proprie; poartă 
numele donatoarei, Esmeralda. 

» Vlădoianu; pentru procurarea 
de medicamente sunt două far- 
macii, 

Serviciul sanitar al com. se 

„compune din 1 medic, 1 vaccina- 

tor şi 2 moașe. În Caracal se mai 

află: o secțiune de observări me- 

teorologice, un biuroii telegrafo- 
poștal, o casă de credit agricol, 

„ casieria județeană, cu o secţiune 
"a Casei de Economie, reședința 
subprefecturei pl. Ocolul, două 

tipografii, trei librării şi un sta- 

biliment de băi. Administraţia 
comunală o exercitează prima- 

. rul, cu 2 ajutoare și consiliul co- 

munal. Iluminatul se face prin 

i cu Petros epstind 
| NA oh ă fe care „apa anual 
| ler 37.85. 

Populaţiunea orașului Caracal 

s'a ridicat la recensămîntul din 

- 1894 la 11690 locuitori, din cari 

„844 populaţie flotantă, restul 

stabilă. 

„După cetăţenie sunt: 11123 

cetățeni romiîni, 434 supuși al- 

tor ţări, 133 nesupuși nici unei 

protecțiuni; după religiune: 

11217 ortodoxi, 209 catolici, 

protestanți, luterani, etc. 32 ma- 

hometani, 230 mozaici, 2 de alte 

religiuni; 3496 ştiii carte, 8194 

nu ştiu. 

Populaţia orașului e în creş- 

tere; în anul 1897, registrele 

stărei civile arată un excedent 
de 36 născuţi, 

In -cursul anului 1897, s'a 

înregistrat la oficiul stărei ci- 

vile urmitoarele acte : 465 naș- 

. teră, 420 morţi, 71 căsătorii și 

"4 divorţuri, 

In Caracal sunt alegători: 

-. Pentru Senat coleg. 1 234 

> > : >» Îl 400 

Pentru Cameră > I 452 

> o». >» II 590 

» „III II50. >» »+ 

f 

  

Pentru com. col. 1 195 . 

II 6rş (dir.) 

II 604 (ind.) 

Pentru camera de comerciii: 

93 din oraș și 228 din alegători 

judeţ, 

Eligibili la Senat sunt 19 
persoane. 

Caracalul are 2250 case de 
locuit, din cari un număr mare de 

bordee, mai ales în secţiunile ru- 

rale. Sunt 4 hanuri, 6 hoteluri, 

S birturi, 70 cîrciumi,10 băcănii, 

5 cazinuri, 14 cazane de făcut 

rachii, 1 cazau pentru săpun, 

7 tăbăcării, 12 fabrici de cără- 

midărie, 4 de luminări, 2 mori 

cu abur și 4 pe apă, din care 

trei spre V. de oraș și una spre 

E. lingă abatorii. 

Numărul vitelor mari și mici 

din comună este de 6618, din 

cari:, 1000 cai, S00 boi, 1000 

vaci, 2018 bivoli, 1100 oi și 700 

porci. Sunt 2500 duzi .pentru 
creșterea gindacilor de mătasă. 

Orășenii se aprovizionează cu 

cele necesare pentru nutriment 

din piaţa tirgului din centrul 

orașului și din piaţa de carne şi 

zarzavaturi de lingă rii, 

In cursul anului 1897 s'a 

> > > 

> > > 

„tăiat la abatoriul comunal 1537 

vite mari cornute și anume: 

777 boi, 421 vaci, 36. minzaţi, 

144 minzate, 43 viței, 37 viţele, 

II bivoli, 31 bivoliţe și 36 ma- 
laci. 

S'aui tăiat de asemenea afară 

din abatoriii :: 1890. oi, berbeci 

și capre; 3830 mici și 442 

porci. 

Locuitorii se. ocupă cu co- 
merciul și industriă. | 

Comerciul mai principalconstă 

în cumpărarea de producte pen- 

tru export, şi în vinderea vi- 
telor. 

Mai sunt cojocari, cari fac 

cojoace frumoase cu flori ce 

seamănă mult cu ale Vrinceni- 

„lor, cizmari, croitori, brașoveni,   

băcani, tinichigii, fierari, vînză- 

„tori de lemne, etc. 

Are o stațiune de cale fie- 

rată, care uneşte Corabia cu R.- 

Vilcea, trecînd pe la Est de 
Caracal. 

Aci se face, în fie-care Luni, 

bilcii de săptămînă unde se 
desfac producte, vite, ete, Mai 

sunt și 4 bilciuri anuale și a- 

nume: unul la 9 Martie, care 

ține 3 zile, înființat în 1870 de 

consiliul județean, pe proprieta- 

tea com.; al 2-lea la Duminica 

Floriilor și care ține 3 zile, s'a în- 

ființat la 1873, tot de consiliul 
judeţean ; al 3-lea, la 23 Aprilie, 
ține 3 zile și funcţionează de 

- 50 de ani; al q-lea, la Dumi- 

nica Rusaliilor, care ţine 10 zile, 

este de asemenea vechiii. Toate 

se fac pe proprietatea comunei, 

care percepe taxele. 

Budgetul veniturilor și al chel- 

tuelilor pe anul 1898-99 este 

de 370200 lei. Cu 12 ani în 

urmă (1886-87) budgetul de ve- 
nituri și cheltueli era numai 

- de lei 162632, 

Municipalitatea orașului Ca- 
racal are datorii contractate la 
Casa de depuneri, consemna- 
ţiuni și economie în valoare de 
400000 lei. 

Orașul Caracal posedă între 
altele următoarele proprietăți : 
Grădina publică, Piaţa - Mare 
(cu hala), Piaţa-Unirei, cazarma 
pompierilor, piața. din faţa gră- 

„ dinei publice, un teatru AZetns, 
trzuqțite, locul pe care se face 
tîrgul săptămînal, observatoriul 
de incendiii, abatoriul, platoul pe 
care se fac bilciurile, spitalul de 

holerici, piațeta dintre stradele 

Crinului și Rosetti, un loc rezer- 

vat pentru parc situat între gară 

și oraş, un domeniii compus din 

4661 pogoane, un loc al viilor 
mănăstirești situate pe șoseaua . 

Corăbiei, diferite. localuri Şco- 

lare, etc.
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Biuroul telegrafo-poștal apro- 

dus în anul 1897 suma de lei 

44461 Iei, şi anume: 32185 lei 

„din poștă, 12149 Lei din telegraf 

și 126 lei 75 bani din telefon. 

Aci e reședința unui regiment 

de infanterie şi a unui regiment 

(D de cavalerie. La G:. se 

află cazarma călărașilor, premstr, 

Eli unde se află ștzazm- 

ntțațuclețului și la S.. se află 

aceia a dorobanților. Lîngă gară 

S'aă clădit localuri nouă de ca- 

zărmi, ! 

In Caracal, instrucțiunea se 

predă în 7 școale și anume: 
3 şcoale primare de băeţi, 

2 de fete; 1 gimnaziu clasic, cu 

4 clase; 1 școală profesională 

de fete. Gimnaziul clasic a fost 

“înființât la 10 Oct. 1888. Are 

5 profesori și 45 elevi, Se află 

instalat în locălul fostei școale 

de meserii, | | 

In 1887—1888: Școala No.I 

de băeţi, fondată în 1842, avea 

o populațiune de 219 elevi; se 
află pe str. Negru-Vodă. Școala 

No. II de băeți a fost populată 

cu 148 elevi. Școala No. | de 

fete, fondată în 18509, avea 102 e- 

leve, iar școala de fete No. II, 

avea o populație de 100 eleve. 

Numărul copiilor în etate de 

şcoală a fost de 740, din cari a 

urmat numai 570. Aci mai era 

și o școală de meserii, fondată 

în 1880, Zaman, întreținută de 

județ, cu 25 elevi, 5 profesori 

şi 3 secțiuni: de fierărie, tim- 
plărie și rotărie. 

Școalele primare: de băeți ati 

fost frecuentate în anul 1897 de 
683 elevi; cele de fete, de 317 

eleve; gimnaziul, de 241 elevi 

şi școala profesională de fete, de 

48 eleve. 

Toate școalele primare sunt! 

instalate în localurile lor proprii. 

In Caracal este reședința pro- 

toereului care administrează cle- 

rul județului Romanați ajutat   

de un proestos, dependinte de 

Eparhia Rîmnicului (Noul- Se- 

verin). Cele 12 biserici ale o- 

rașului sunt: 1. Sfîntul Ioan, 

clădit la anul 1768 de jupîn 

Şerban Cojocarul din Craiova; 

este deservită de doi preoți, 
3 cîntăreți și 2 paracliseri. 2, 

Sf. Nicolae, clădit la 1770 de 

Protopopul Mihail din Gosta- 

vățul, al cărui portret e pe pe- 

reţi; e deservită de 2 preoți, 2 

cîntăreți şi 1 paracliser. 3. In- 
trarea-în-Biserică, fondată, după 

unii, de Mateiti- Basarab, după 

alții pe timpul administraţiei Ol- 

teniei de Nemţi; e deservită de 

2 preoți, 1 diacon, 2 cîntăreţi 

“și 1 paracliser, 4. Sf. Treime, 

cea mai vechiă, clădită la 1647 

(7155) de Pan Pascal vel căpi- 

tan și restaurată de Varlam Con- 

dicarul, (într'un pomelnic, pre- 

făcut la 1853, se pomeneşte Mi- 
hai - Viteazul, Mateiii - Vodă, 

Radu al V-lea și Ștefania Mo- 
- nabia); este deservită de 1 preot, 

I paracliser și 1 cîntăreţ. ş. 

Madona, cu hramul Adormirea- 

Maicei- Domnului (1839), e de- 

servită de 1 preot, 2 cîntăreți 

şi 1 paracliser, 6. Sf. Gheorghe 
(1817). 7. S-ţii Apostoli (1824). 

8. Buna- Vestire (1842). 9. Sf. 

Andreii (1541). 10. Toţi-Sfin- 

ţii (1819). 11. Sf. [lie de la 

cimitir (1880). 12. Sf. Vasile. 

Cele 12 biserici cu aceea din 

"cimitirul No. 1 sunt divizate 

în 6 parohii și sunt deservite de 

12 preoți, 4 diaconi, 16 cîntă- 
reți și 12 paracliseri. 

Pentru serviciul bisericilor, co- 

muna cheltueşte anual suma de 

26720 lei, . 

Bisericile: Sf. Andrei, Ma: 

dona, Sf. Nicolae, Buna-Vestire, 

Sf. Gheorghe și Sf. Apostoli sunt 

cu desăvirșire ruinate și supuse 

dărimărei. E 

Primăria a decis a se con- 

strui din fondurile ei 2 biserici   

şi anume: una în suburbia Bol- 

dul și alta în Tirgul-de-Afară. 
Cimitire sunt două: Boldul 

și Eternitatea, unulla N. lingă 

bilciă, avind în mijloc o bise- 

rică și de curînd zidită, altul la S. 
spre Redea, în mahalaua Boldul. 
Izrailiţii aă un cimitir aparte. 

Istoricul. Dacă orașul, ce a- 

- cum se numește Caracalul, își 

trage numele de la impăratul 

roman Anton. Caracalla, sai că 

această numire i s'a dat mai 

de curind de Turci, Cara-Cale 

saii Cetate-Neagră, toată proba- 
bilitatea vorbește pentru prima 

părere. Intr'adevăr, la depărtare 

de un ceas și jumătate spre N.- 

E, de oraș, se află ruinele în- 

tinse ale municipiului roman 

Romula, ocupate azi de satele 

Recica și Hotărani. Aceste ruine 

se numesc in graiul poporului 

Antina, ceea ce ne duce iarăşi 

la Anton. Caracalla. De şi ora- 

“şul actual cu toată a lui întin- 

dere nu coprinde nici un semn 

de așezăminte sai de monu- 

mente romane, de și el e situat 

“la o parte de calea traiană, care 

pleacă din Recica și merge spre 

Celeiui,— de și prin urmare totul 

dovedește, că aşezarea orașului 

este de dată mai recentă,— nu- 

mele săii însă de Caracal, nu 

poate fi despărțit de al împă- 

ratului Caracalla. Acesta, în a- 

nul 215, întreprinzind expedi- 

țiunea contra .Dacilor celor li- 

beri, cari se revoltaseră, a ve- 

nit în aceste locuri, vizitind şi 

orașul Romula. Este. foarte pro- 

"babil, că vechii locuitori ai Ro- 

mulci, după dărimarea munici- 

piului lor de Goţi, Huni, saă 

alți barbari, să se fi mutat mai 

la vale, pe cimpia cea stearpă 

şi fără apă, căreia i-a dat ace- 

laşi nume străvechiă de Ca- 

racal. | 

Orașul rominesec a înaintat 

foarte încet, ca în -genere toate
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orașele noastre. Pe vremea lui 
Mihaiii-Viteazul semăna mai mult 

“unui sat mic, îar la 1830 nu- 
măra abia cîte-va căsuțe de că- 

_rămidă, cari lesne se puteaii nu- 
- măra pe degete, E de obser- 

vat că foarte multe case şi bise- 
rici sunt clădite cu cărămidă şi 

“pietre aduse din Antina (Reșca) 
şi după cum porecla lui Anto- 

nin-cel-Crud, se dedese, pentru 
că sa arătat într'o zi în Roma 

cu o haină lungă numită Cara- 
calla, tot așa și orașul Cara: 

cal s'a îmbrăcat cu vestegiile 
vestitei colonii de la Reşca. Bi- 

'serica Sf. Mihaiii, de ex., care 

după legendă, s'ar fi zidit de 

Mihaiii-Viteazul, dar. mai sigur 

de Mateiă-Basarab, e construită 

toată de cărămizi romane pănă 
la o înăţime de 3 stinjeni. 

Mai nici o casă din cele vechi nu 

e în oraș, care, dacă nu este zi- 

dită cu cărămidă de Antina, cel 

puţin e aşternută cu ast-fel de 
cărămizi. 

De jur împrejurul orașului a- 

vem măguri mari şi mici, d. ex. 

Movila - lui-- Sterie, Movila-Vacii, 

Movila-Tăiată și Movila-Mare. 
Peste, piîriul Caracal trecea 

podul troianului sai al dru- 

mului așternut cu piatră, care 

punea în legătură T.-Severin- 
Recica, cu Celeiul. In timpul lui 

Mihaiă - Viteazul, :s'a petrecut 
- aci şi o bătălie între Romini şi 

Turci. 

Caracalul, szazie de drum de fier, 
"jud. Romanați, pl. Ocolul, co- 

“muna Caracal, pe linia . Piatra- 

Corabia, pusă -în circulaţie la 1 

„Aprilie. 1887. Se află între sta- 

ţiile Romula (7:5 kil.) și Frăsi- 
netul (13.9 kil.). Inălțimea d'a- 

supra nivelului mării de 952.14. 

; Venitul- acestei staţii pe anul 

"1896 a fost de:266450 1.75.b. 

Caracalul, sas, face parte din co- 

6Gt60 Marcile Dictiosar Ucograjic. Pot, (le 
. 7 

bă 
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muna Dirmănești, plasa Rîul- 

Doamnei, jud. Muscel. - 

Caracalul, piriă,. izvorește din 
un cleștei care se află în par- 
tea de V. a orașului cu aces: 
nume, jud. Romanați, Este ali- 

- mentat de mai multe ape, care 
'se scurg din Valea-Bratii şi Va- 
lea-Oştenilor. Acest piriii, stră- 
bătînd 'orașul canalizat, aduce 
oare-care folos, pe el fiind in- 
stalate vre-o 4 mori în coprin- 
sul orașului. Se varsă în Olt la 
satul Fintînelele, puțin mai sus 
de comuna Slăveni. 

Caracalul-Craiova, șosea -jude- 
țeană, largă de 9 m. și lungă 
de 54 kil., jud. Romanați și Dolj. 
Pleacă din Caracal în spre V.; 
trece prin Valea-Oştenilor pe un 
podeţ, pe lingă Liiceni, Drăghi- 
ceni, Grozăvești, pe lingă Drosti 
(kil. 10), prin Vizuleşti, Rado- 
mir şi Zănoaga în care intră cu 
al 21-lea kil., trece prin satul 
Leul Mare (kil. 30) şi se în- 
dreaptă spre N.-V. eşind din 
județul Romanați cu al 35-lea 
kil., trece în Dolj, prin comuna 
Coșoveni și intră în Craiova 
prin bariera de E. numită a-Ca- 
racalului. 4 

Această cale pune în legă- 
tură capitala jud. Romanați, Ca- 
racalul, cu Craiova, centrul Ol- 
teniei, şi unește 'un- şir mare de 
sate. Este bine întreţinută, . 

Caracaşul. (Vezi Oboroceni-d.-i., 
sat, în jud. Roman, pl. Siretul- 

d.-s., com, Heleștieni). 

Caracaşul. (V. Cordeni, sat, co- 
muna Ivănești, pl. Crasna, jud. 

- Fălciă). 

Caracaşui, deal înalt, în judeţul 
Roman, pl.: Fundul, com. Oni- 

ceni,: spre S. de satul” „Oni- 
'ceni, .   

CARACLĂUL 

Caracaşul, jiriz, ce curge prin 

com. Heleștieni, pl. Siretul-d.-s., 

jud. Roman; izvorește la S. de 

satul Oboroceni-d.-j. (Caracașul), 
curge de la E. spre V. și la 

satul Cogălniceanul se varsă în 

piriul Țiganca, de-a stînga. 

Caraclăul, saţ, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-j., al com. Birsăneşti, 

situat pe valea piriului Cara- 

clăul, la o depărtare de 4385 m. 

de satul Birsănești (școală). In 
anul 1891, ai urmat la școala 

din acest căt. 13 băeţi, din 89 
"copii în. virstă de școală. 

Are o biserică, clădită la 1770 

de Constantin Crupenschi, re- 
parată la 1844 de Anastasia, 

Crupenschi. Este deservită de 1. 
preot, 1 diacon şi 1 cîntăreţ.: 

Circiumi sunt 2. Capi de fami- 

lie 201, suflete 773. Animale 

sunt: 31 cai, 529 vite cornute, 

108 porci şi 6 capre. 

Caraclăul, Joc de îsvoare, jud. 

“Bacăii, plasa Tazlăul-d.-j., com. 
Birsănești, de pe teritoriul sa- 

tului Brătești, la poalele mun- 
telui Pravila. 

Caraclăul, moșie, județul Bacăii, 
plasa Tazlăul-d.-j., comuna Bir- 
săneşti, de 341 hectare, care 

dai o arendă de 9şoo Iei a- 

nual. 

Caraclăul, ziriz, judeţul Bacăii, 

„plasa Tazlăul-d.-j., comuna Ri- 

pile; curge de la Est spre 
Vest și se varsă d'a stînga Tro- | 
tușului. 

Caraclăul, Ziriii, jud. Bacăi, pl. 

* Tazlăul - d.-j., com.. Birsănești, 

care curge pe teritoriile satelor 

Brătești și Caraclăul. Iși are o- 

birșia la locul 'numit al Cara: 

clăului și, după ce se încarcă cu 

piriiașele Glodul și. Brătești, se 

varsă d'a stinga Trotușului. 
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CARADA 

Carada, jud. Ilfov. (Vezi Copă- 
ceni-d.-s.) 

Carada-Bair, șir de dealuri, 

în jud. Tulcea, pl. Babadag, com. 

urbană Babadag. Este o parte 

din culmea dealurilor Babada- 

gului, coprinsă între pirial Sla- 

va și piriul Babadag. Brăzdează 

partea centrală a plășei și apu- 

seană a comunci, într'o direcție 

de la V. spre E. El lasă mai 

multe prelungiri: spre E. Din 

el izvoresc mai multe văi. Are 

264 m. înălțime și e acoperit nu- 

mai cu păduri. 

Carada (Viile-de-la-), jud. Tul- 

cea, vii, ce aparţin locuitorilor 

din Babadag, așezate la poa: 

lele dealului Carada-Bair, de 

unde și-aă luat și numele. Pro- 

duc vin bun ce se consumă 

în orașul Babadag. Ele aii o în- 

tindere de 6; hect. 

Caraevila, punct militar, în Do- 

brogea, la o înălțime d'asupra ni- 

velului mării de 67.44 m. 

Carafte, zise înalt, pe moşia Ro- 

ma, com. Cătina, jud. Buzăi; 

face hotar despre jud. Prahova. 

Partea piscului despre com. Că- 

tina se zice și Virful-Caraftelor, 

iar partea despre Chiojd e cu- 

noscută mai mult sub numele 

de Virful-Rotărici. 

Caragea, movilă importantă, în 

jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunei rur. Lip- 

nița, şi anume pe acela al-că- 

„tunului săii Coșlugea. E așezată 

pe una din muchiile dealului 

- Coșlugea; Are o înălțime de 149 

m. Este punct trigonometric de 

- observaţie de rangul al 3-lea, 

dominînd, prin înălțimea sa, mo- 

vila - Almalicului (133 m.) de la 

"9. de ea, valea Almalicului ce 

trece. pe la V., satul Lipnița a-   

186 

şezat la 2 kil. spre S.V., dru- 

mul județean Ese-Chioi-Lipniţa, 

cel comunal Lipniţa-Coșlugea și 

valea Dere - Ceair. Are o pozi- 

ție strategică însemnată. Prin- 

trinsa trece hotarul dintre sa- 

tele Lipnița şi Coșlugea, Este 
naturală și acoperită cu ver- 

deaţă, 

Caragea, măgură, pl. Cimpul, 

com. Desa, jud. Dolj, în S. co- 

munei. 

Caragea (Balta-lui-), da/7ă, în 
com. Crîngeni, jud. Teleorman, 

în partea despre Vest a mo- 

şiei. 

Caragea-Punar, dea, în jude- 

țul Tulcea, pl. Istrului, pe teri- 

toriul comunei rurale Beidaut. 

Se desface din dealul Ciaric- 

Cairac; se întinde spre E., a- 

vind o direcţie generală de la 

N-V. spre S.-E., brăzdînd par- 

tea vestică a plășei şi a comu- 

nei; se prelungește spre E. cu 

dealurile Sari-Ghiol şi Gogea- 

Bair. Din elizvoresc văile Culac- 

Alcea și Dulgea. Are o înălțime 

de 289 m., dominind asupra sa- 

telor Cail-Dere şi Sari-Ghiol, a- 

șezate la poalele sale, 

Este acoperit cu păduri și 

pășuni. 

Carageaua, deal, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-j., com. Sănduleni, de 

pe drumul Bacăii-Sănduleni. Se 

„zice că numele săii vine de la 

“Vodă-Caragea, căruia plăcindu-i 

poziţia acelui loc, a poposit aci 
de a mincat în pădure. 

ri 

Caragecul, ostrov mic, pe Du- 

năre, în jid. Vlașca, în drep- 

tul: satului Braniștea. 

Caragele, com. rur., în pl. Cim- 

pului, jud. Buzăii, situată pe am- 

bele maluri ale riului Călmăţu-   

CARAGELE 

iul, la distanță de Buzăi de 32 

lil. Limitele sale, la N., sunt: 

hotarele moșiilor Minzul, Cili- 

bia şi Movila-Oaei; la E, hota- 

rele moșiilor Luciul și Căldă- 

reşti; la S., hotarele moșiilor 

Scutelnici și Lipănești, ale .co- 

munei Meteleul; la V., hotarul 

moșiei Văleanca din com. Al- 

bești, despărțindu-se de toate nu: 

mai prin moșoroae saii pietre. 

Suprafaţa sa este de 6073 hect., 

din cari: 4775 hect. arabile, 

1240 hect. izlaz şi 78 hect. sterp. 

Proprietăţi mai însemnate sunt: 

“Țuguiatul, Căldăreasca și Cara- 

gele. “Terenul e; fertil. și șes, 

ondulat puţin de malurile rîu- 

lui Călmăţuiul și de cite-va mo- 

vile, Agricultură se face pe o 

scară întinsă, cultivindu-se po- 

rumb, orz, secară, meiă și griă. 

Se fabrică briază. Comerţul con- 

stă din desfacerea cerealelor, 

pe care locuitorii le transportă 
la gara Cilibia. Cea mai însem- 

nată cale de comunicaţie e şo- 

seaua Meteleul-Cilibia prin Po- 
goane, apoi drumul de pe mar- 

ginea Călmățuiului, care o leagă 

cu Albeşti și orașul Buzăi, 

Vite are: 214 boi, 240 vaci, 

160 viței, 167 cai, 138 epe, 33 

mînzi, 1200 oi şi 264 porci. 

Stupi sunt 20. 

Comuna e formată dintrun 

singur sat: Caragele. Populaţia 

sa este de 700 locuitori, -din 

cari: bărbaţi însuraţi 130, ne- 

însuraţi 2, văduvi 11, băeți 220; 

iar femei măritate 130, văduve 
16, fete 191. Li trăesc în 144 

case, i 

Comuna are 120 contrib,, 

din cari, 7 comercianți Romiîni. 
Venitul fonciar .e de 104138 

"lei. Budgetul comunei e de lei 

3647.39. 
Are o școală frecuentată. “de 

37 elevi. Carte ştii 72 locui- 

tori. Are o biserică, cu hramul 

Mihail şi. Gavril, deservită. de.1



CARAGELE, SAU "ȚUGUIATUL 

preot și 3 cîntăreţi. Sunt'ş cîr- 

: ciumă, 

Comuna îşi are începutul cam 

„de la 1810; își ia însă o însem- 

„"nătate mai mare după 1835. 

(Vezi com. Pogoanele). 

Caragele, sai Ţuguiatul, întinsă 

moşie, în pl. Cimpului, jud. Bu- 

zăii, fostă proprietate a lui C, 
„ Musceleanu, care suferind de 

- lipsa braţelor, a început să vindă 

„ clăcaşilor locuri în diferite punc- 
te și unde mai în urmă a luat 

naștere comunele Caragele şi 

Pogoanele. O altă parte din mo- 

şia Țuguiatul a trecut prin vîn- 

zare la com. Meteleul şi cea 

mai rămas s'a cumpărat de d. 

Ghermani. Această parte poartă 

astă-zi numirea de Caragele, a- 

"vind o suprafață de 4720 hect., 
" toate arabile. 

Caragele, movilă însemnată, pe 

moşia Caragele, jud. Buzăii și 

punct trigonometric. 

Caragelelor (Valea-), șes, în 
.. com. Caragele, jud. Buzăti, mare 

parte sărături, din care cauză 

e puţin productiv. 

Caragheorghe, îas, pe terito- 

riul satului Andrieșeni, comu- 

-na lepureni, plasa Turia, jude- 

” ţul Iași. 

Caragheorghe, piriz, izvoreşte 

- de pe teritoriul satului Andrie- 

șeni, com. Iepureni, pl. Turia, 

"jud. Iași şi se varsă în Iazul- 

de-la-Odaia. 

Caraghios (Ceair-), za/e, în ju- 
dețul Constanţa, plasa Silistra: 
Nouă, pe teritoriul comunei ru- 

rale Girliţa, Se desface din poa- 

lele de V. ale dealului Cuiu- 
giuc-Iol-Bair, lingă șoseaua  ju- 

" dețeană Ese-Chioi-Lipniţa; se în- 

. dreaptă spre N., avind o direc: ,   
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țiune generală de la S. la N, 

pe la poalele vestice ale dea- 

lului Olucliu; face hotarul din- 

tre comunele Gărvan şi Girliţa.; 

brăzdează partea vestică a plă- 

şei și pe cea estică a comunei 

Girliţa, şi după un drum de 3 

kil., se deschide în valea Cuiu- 

Iuc, 

Caraghiosul, punct militar de 
I-iul ordin, în jud. Ialomiţa, cu 

înălțime d'asupra nivelului Mă- 
rii-Negre de 41.24 m, 

Caraghiosul, fădure, în judeţul 

Vlașca; are o suprafaţă de 150 

hect.; se află pe proprietatea 

statului Măgura-Luceanca. 

Caragica, căzuu, pendinte de co- 

muna Roșiori, pl. Călmățuiul, jud. 

Brăila, situat la “N. de com. şi la 

2—3 kil. depărtare de ea. Are o 

populaţiune de 123 suflete for- 

mind 31 familii; 17 știi carte, 106 
nu știi. Vite cornute sunt 683 

(160 boi, 430 vaci, 10 tauri și 90 

vițel); sunt 7 măgari, 96 cai, 

2000 oi, 225 rimători și 8 capre. 

Cătunul se mai numea şi Bucu- 

| rești-de-Gard. 

Caragicul, fa/ă, pl. Amaradia, 

com. Căpreni, jud. Dolj. 

Caragicul, ziriz, izvorește din 

dealul Muruianca, com. Zăvi- 

deni, pl. Oltul-d.-s., jud. Vilcea, 

şi se varsă în riul Oltul, 

Caragidi-Bair, dea/, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

com. urbane Babadag. Se des- 

face din dealul Asmilar-Bair ; se 

îndreaptă spre S., într'o direc- 

ţie de la N.-V. spre S.-E., brăz- 

dind partea centrală a plășci și 

nord-vestică 'a com. Este tăiat 

de drumul comunal Babadag- 

- Slava-Cercheză. Se întinde dea- 

"lungul piîriului Doruchi - Dere.   

CARAIMANUL 

Este acoperit cu păduri-şi nu- 

mai pe la poale are puţine ima- 
şuri și fineţe. 

Caragioaica, girlă; pe proprie- 
tatea Paraipani. Se scurge. în 

Giîrla- Mare. Depinde de. com. 

Arsache, plasa Marginea, jud. 

Vlașca, MEI 

Caragioaica, /ac, pe proprieta- 

tea Găujani, pl. Marginea, jud. 
Vlașca. 

Caraibil, saș, în jud. Tulcea, pl. 

Tulcea, cătunul comunei Sari- 

Nasuf, așezat în partea de E. 

a plășei și a comunei, la 3! 
kil. spre N.-V. de reședința, Sa- 

ri-Nasuf. Intinderea teritoriului 

săi este de 400 hect., din cari 

46 hect. ocupate de vatra sa- 

tului, Populaţiunea este toată 

tătărească și se compune din 

91 familii, cu 379 suflete. Ocu- 

pațiunea principală a locuitori- 

lor este agricultura și întru cit- 
“va creșterea vitelor. Printr'însul 

trece drumul comunal Sari-Ghiol- 

Sari-Nasuf. Nu departe de acest 

sat, pe malul lacului Razelm, se 
văd ruinele vechei cetăţi, așa 

numită a Zaprojenilor. 

Caraimanul, saș, pl. Dumbrava- 

d.s., com. Moșna, jud. Dolj. 

Are 251 suflete, 138 bărbaţi și 

113 femei, Locuesc în 48 case, 

Copiii din sat urmează la şcoala 

mixtă din satul Moșna, ce este 

la 1 kil. depărtare. In anul 

şcolar 1892—93 aii frecuentat 
şcoala 6 băeţi. 

Cu virsta de școală sunt 15 

copii. Ştiă carte 4 locuitori. 

Caraimanul, dea, în partea de 
E. a satului Zahorna, comuna 

Avrămeni, pl. Bașeul, judeţul 

Dorohoiii 

Caraimanul, m0vi7ă, în comuna



CARAIMANUL 

Glodeanul-Cirlig, jud. Buzăi, la 

S., între comunele Casota şi 

Cirligul- Mare, 

Caraimanul, zpovî/ă, pe podișul 

dealului Turia, la hotarul dintre 

satele ; Borşa, din com. Roșcani 

şi Perieni, din com. Cărniceni, 

pl. Turia, jud. Iași. Numele se 

zice a-i fi dat dela un Pașă, care 

S'ar fi așezat cu armata acolo în 

" timpul revoluţiei de. la 1821, 

pentru a priveghia pe Eteriştii 
greci. Se mai numeşte și Dea- 

lul-Buhnei. 

Caraimanul, pădure, lîngă movila 

Caraimanul, pe moşia Perieni, 

căt, Cărniceni, pl. Turia, jud. 

Iași. 

Caraimanul, zise, înalt de 2495 

m. d'asupra nivelului Mării-Ne- 

gre, în fața Muntelui-Babelor, 
jud. Prahova. | 

Acest pisc pietros și sălbatic, 

făcînd parte din masivul Buce- 

- gilor, este presărat cu dinţi de 

stincă pănă jos, la Bușteni, și 

este mărginit de mari prăpăstii. 

-Pănă la-anul 1863, muntele 

Caraimanul a fost proprietatea 

mănăstirei Mărgineni; azi apar- 

ține Domeniului Coroanei. 

Acest munte are o impor- 

tanță netăgăduită pentru renu- 

mitele lui carieri de piatră. 

Piatra de Caraiman este” mult 

căutată pentru consistenţa și 

tăria ei. 

Caraimanul, si/ișze, plasa Dum: 

brava-d.-s., comuna Moșna, jud. 
Dolj. 

„ Carale,. /uucă, pădurice de salcie, 

pe moșia Leorda, com. Costi- 

nești, plasa Tirgul, jud. Boto- 
șani, . 

Caraman - Chioi, com. zur., în 

- jud. Tulcea, pl. Babadag, situa-   
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tă în partea estică a județului, 

la 53 kil. spre S.E. de orașul 

Tulcea, capitala județului, şi în. 

“partea, estică a plăși, la 19 kil. 

spre S.-E. de orașul Babadag, 

reşedinţa plășci. 

Numele săii e turcesc, și vine 

de la Caraman = omul negru 

și Chioi = sat. Si 

Hotarul amănunţit al comu- 

nei este următorul: Plecînd din 

marginea lacului Razelm, la 1 
kil. spre IE. de satul Jurilofca, se 

îndreaptă spre N.-V., pe la poa- 

lele “dealului Ivan-Bair, pănă în 

virful Jurilofca ; de aci apucă pu- 
ţin spre N. pănă în dreptul sa- 

tului Caraman-Chioi, pe 'culmea 

dealului Caraman-Chioi-Bair, De 

aci, tăind culmea,'se îndreaptă 

spre V., treceprin valea Mil-Vel- 

Alciac, și urcă în dealul Buiuc- 

Orman-Bair, de unde o ia spre 

N. pe muchea acestui deal, pănă 

în virful Sevri - Bair. Se dirige 

apoi spre N.-E., pe culmile 

- Orta-Bair, Pădurea-Mare, Golo- 

var-Bair, oprindu-se lingă virful 

Enisala. De aci se îndreaptă 

- spre E,, tae-valea Ceșme-Culac, 

pe la poalele virfului Iuc, al dea- 

lului Tașbun, pășește peste dea- 
lul Casavet- Bair, intră în la- 

- cul Razelm, și, după ce merge 
în linie dreaptă vre-o 6 kil., se 
îndreaptă spre S.E., ese din la- 

cul Razelm, tae balta Peritaşca 

şi se oprește pe marginea Mă- 

rii, la locul numit Farul-En- 

glez. De aci, ţinînd malul Mării, 

o ia spre S.-V. pănă la locul 

numit Pahani - Crani. Apucă -a- 

poi spre N.-V., tae lacul Măl- 

ceanu, întră în lacul Razelm și 

apoi în linie dreaptă, prin el, se 

dirige spre V.,, și ajunge lîngă 
Jurilofca, de unde am plecat. 

Forma este a unui poligon ne- 

regulat, al cărui perimetru are 

50 kil. și interiorul 180 kil. p. 

(18000 hect.) 

Marginile sunt acestea: La N,,   

CARAMAN-CHIOI 

"se învecineşte cu com. Enisala, 

de care se desparte prin dea- 

lurile Enisala, Golovar-Bair, Or. . 

. ta-Bair, Sevri-Bair, La V., cu căt. 

Visterna (al com. Enisala), de 

care se desparte prin dealul Bu- 

iuc-Orman-Bair, și cu com. Can- 

li-Bugeac. La S., cu căt. Pașa- 

Cîșla (al căt. Canli- Bugeac) și 
cu com. Jurilofca. La E., cu în- 

tinsul lac Razelm și cu Marea. 

Dealurile ce . brăzdează teri- 

toriul acestei com. sunt: dealul 

Dolojman la S.-E. (58 m.), care 

” formează capul Dolojman înain- * 
tat în lacul Razelm, de natură 

pietros. Dealul Ivan-Bair (67 m.) 

la S$., despre care se zice că 

și-a luat numele de la un cio- 

ban, Ivan, ce cînta frumos şi atit 

de tare din fluerul lui,. în cît se 

- auzea pănă -în sat. Tauşan-Bair 

“(Dealul-Iepurilor) şi Ciardac-Bair 

(în forma unui ceardac, ce ser- 

vea'ca loc de pază). La SV. 
dealul Caraman-Chioi-Bair (115 
m.) saii Drăgaica, culme ce se 

întinde de la N. la S., (cu virful 

Jurilofca, care are 84 m.), aco- 
perit cu păduri, tufărișuri și pă- 
şuni. Dealul Iancuia la E., ce se 

prelungește în lacul Razelm. prin 

capul Iancuia; pe acest deal 

se plantează viţă. La N. avem 
- dealurile Golovar-Bair, cu vîrful 

Enisala (177 m.), dealul Taş- 

Burun cu virful Iuc. (84 m)), 
Orta - Bair (216 m.), Sevri-Bair, 

acoperite de întinsa Pădurea- 

Mare, la V. pădurosul deal Bu- 

iuc-Orman-Bair. La E. se mai 

află Casavet-Bair (48 m.) și Cazil-. 

Suhat (64 m.) din a cărui pia- 

tră s'a făcut în vechime un dig, 

“ale cărui rămășițe se văd și azi 
și poartă numele de Cazil-: 

Cum. | 

Apele - care o udă sunt pu- 

“ţine. Afară de valea Mil-Vel- 
“Alciac, ce o udă la V., cele- 

Valte sunt numai niște mici văi, 

cari aii apă rare-ori toamna și



CARAMAN-CHIOI 

primăvara. Bălți avem: lacul 
Caraman-Chioi la E., format de 

revărsările lacului Razelm (400 

hect.) și lacul Razelm, cari pro- 
- duc “trestii pentru învelitul. ca- 

selor. De venitul lor, ce se 

- ridică. la 5000 lei, se bucură . 
statul. | 

* Comuna este compusă din- 
tr'un singur sat aşezat pe ma- 

“ lul lacului Caraman-Chioi și. la 

poalele dealul Caraman - Chioi- 
Bair. 

Populația comunei este mat 

toată bulgărească. Sunt 393 fa- 

milii (din cari 387 bulgare, 3 

ovreești, 2 romîne, 1 tătar-ți- 

gănească), cu 1256 suflete: 204 
bărbaţi, 189 femei; 190 copii în 

virsta de școală; 393 însurați, 
100 neinsuraţi, 6 văduvi; 204 

contribuabili, 
Budgetul este de 3241 lei 78 

bani la venituri, și 324 lei 71 

"bani la cheltueli. 
Căi de comunicaţie sunt: şo- 

seaua judeţeană ce duce la Ju- 

rilofea, la Enisala- Babadag, a- 

poi drumuri comunale ce duc la 

com. Enisala, com. Jurilofca, la 

căt. Pașa - Cîșla, căt. Visterna, 

şi altele ce-i brăzdează -terito- 

riul și care duc către lacul Ra- 

zelm. . 

Este o școală mixtă, fondată, 

- în 1884, de, obştia locuitorilor. 

Are 10 hect. pămînt arabil. Este 
frecuentată de 76 elevi, 73 băeți 
şi 3 fete, din cari 73 Bulgari 

și 3 Romini. Are un singur în- 
văţător. . 

Se află o biserică ortodoxă, 

cu hramul Sf. Gheorghe,. fon- 

” dată pe timpul dominațiunei o- 
tomane de locuitori, Este făcu- 

tă într'un stil cerut de musul- 

mani, așa că nu îndeplinește con- 

dițiunile . cerute uhui locaş de 

rugăciune creștin. Are 4 hect. 

pămînt. E deservită de un preot 

și un. cîntăreţ. 

Despre această com., se spune   
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din bătrîni, că este fondată pe 

teritoriul unui vechii: oraș. Acel 

orâș nu se! știe cînd, cum şi de 

cine era fondat. “El purta nu- 

mele de Cara - Manliul. Era și 

port de mare. Cu timpul retră- 

gindu-se Marea, orașul s'a dis- 
trus; ori a decăzut încetul cu 

încetul pănă a pierit cu totul, 

ori s'a părăsit în urma vreunei 
năvăliri sa vre-unui rezbel. Lo- 
cuitoril erai creștini,. dar atît 
limba, religioasă, cît și cea fami- 

“liară era turcească. 

Caraman-Chioi, șir însemnat de 

dealuri, în jud, Tulcea, pl. Ba- 
badag, pe teritoriul com. rur. 

Caraman-Chioi. Se desface din 

„dealul Orta-Bair; se întinde spre 

S., avind o direcțiune generală 

de la N.-V. spre S.E. Brăz- 

dează partea estică a plășei, pe 

cea vestică a comunei Caraman- 
- Chioi și pe cea nordică a co- 

munci Jurilofea. Cu numeroa- 
sele “sale ramificațiuni, se  în- 
tinde printre valea Mil-Vel-Al-. 
ciac, malul vestic al lacului Ra- 

zelm, şi cel nordic al lacului 

Goloviţa. La poalele sale estice 

este așezat satul Caraman-Chioi, 

la cele sudice satul Jurilofca. 
Se prelungeşte spre S.-E. cu 

dealurile: Ivan-Bair, Suhat, Do- 

lojman, terminîndu-se cu stîn- 

cosul cap Dolojman. Se ridică 

pănă la 115 m. Un alt virfeste 

Jurilofea, 84 m. Este întretăiat 

de o mulțime de drumuri co- 

munale, ce duc de la Caraman- 

Chioi la Jurilofca, Pașa,! Cîșla, 

Visterna, Enisala. E acoperit 

“cu păduri la N,, cu pășuni la 

mijloc, pe muchi, și pe la poale 
cu semănături, 

Caraman-Chioi, punct militar, 

în Dobrogea, .jud. Tulcea, plasa 

Babadag, la o înălțime de 85.65 

"metri d'asupra' nivelului Mării- 
Negre.   

CARAMANCEA 

Caraman-Chioi, Za/tă, judeţul 
Tulcea, făcînd parte din întîn- 

“sul lac Razelm, de care e des- 
părțită prin o fășie lungă de 
stuf, în comuna Caraman-Chioi, 

spre Est de ea. Pe malui 

vestic sunt vii. Conţine puţin 

“pește, ce se consumă în sat,. 

Caraman-Chioi, za/e, de puţină 
însemnătate, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, com. Caraman-Chioi. 
merge de alungul dealului Ca- 

raman- Chioi, brăzdind partea 
"nordică a comunei. Se termină 

în balta Caraman-Chioi, chiar 

lingă sat. 

Caramancea, Zea/, în jud. Con- 

stanţa, plasa Medjidia, comuna 

Enigea, căt. Molceova. Este cu- 

prins între văile Uzum-Ceair, 

Chior-Cuius-Ceair, Calfa-Dere şi 

Caramancea, avind o direcţiune 

generală de la $.-V. către N.-E. 

şi apoi către N.-V,, așa că for- 

mează un arc de cerc cu con- 

cavitatea spre V. Atinge înăl- 

țimea de 133 m. Este acope- 
rit cu pășuni și semănături, 

Caramancea, za/e, în jud. Con: 

- stanța, pl. Medjidia, pe teritorul 

comunelor rurale Enigea, Rasova 
și Cochirleni. Se desface, sub 

numele de Calfa-Dere, din apro- 

pierea movilei Idrița şi se în- 

dreaptă spre N. urmînd o di- 

recțiune generală de la S.E. 

către N.-V., mergind printre 

dealurile Ivranes și Geam-Paşa, 

pe de o parte și dealurile Cara: 

mancea și Mare, pe. de altă 

parte. Primește pe stinga, va: 

lea Uzun-Ceair, care este re- 

zultată din unirea văei Chior- 

" Curu-Ceair cu valea Chireșlic- 

Culac. Se deschide în Dunăre 
“puțin mai spre Nord de satul 
Rasova, după un drum de peste 

15 kil. Mai multe drumuri co- 

“munale o tae tranversal și altele
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„merg pe fundul ei. Servește pe 
o parte din a sa întindereşi ca 
hotar între com. Cochirleni și 

“Enigea. Este situată la Nordul 
" comunei Enigea și la Sudul co- 
munei Cochirleni, 

Caramanul, draj (prival), în pl. 
Talomiţa-Balta, insula Balta, com. 
Stelnica, jud. Ialomiţa. 

Carameţilor (Valea-), va/e, ce 
se varsă în riul Argeșelul, pe te- 
ritoriul comunei Davideşti, din 

care izvorește, plasa Argeșelul, 

„jud. Muscel, 

Caramziile, da/7ă, plasa Cimpul, 
com Piscul, jud. Dolj. 

Caranlic, com. rur., din plasa 

Silistra-Nouă, jud. Constanţa. 
ste situată în partea de V. 

a judeţului, la S.-V, de orașul 

Constanţa, capitala districtului, 
_ Și în cea, centrală a plășei, spre 
Est de orășelul Ostrov, reșe- 

dinţa ei. 

Se mărginește la N. cu co- 

munele Beilicul și Oltina, la E. 

cu comuna urbană Cuzgun şi 
cea rurală Enişenlia, la S. cu 
comuna Para-Chioi şi la V. cu 

comuna Ghiuvegea. 

„ Relieful solului e accidentat 
în general. Culmile Para-Chioi la 
„E. și S. și Oltina la N. o acci- 
dentează. Dealurile principale, 

“care o brăzdează, sunt: Cîșla 

(147 m.) Merchez (143 m.), la 
N.V., aparţinînd culmei Oltina 
și acoperite cu livezi, pășuni și 
păduri, ca Duan-Chioi pe Cișla. 
Dealul Hasan-Orman, cu virful 

“Caranlic (136 m.) la N; Cuz- 
gun (173 m.) la NE; Arpalie 

“(143 m.) la E; Başpunar-Sirti, 
cu "virful Calaigi (196 m.) la 
S-E: Distrail (172 m.) la. S; 

„Cital-Orman (140 m.) prin înte- 
zior şi Mezarlic-Bair (142 m.) 

„Aparţin toate culmei Para-Chioi   
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și sunt acoperite cu păduri fru-. 

moase, resturi din întinsele pă- 

duri de odinioară, cu livezi, 

pășuni și arbori izolaţi. Movi- 

"le sunt puţine și nu prezintă 

nici o importanță. 

Ape curgătoare nu sunt. Sunt 

numai văi, ce conţin apă în 

timpurile * ploioase și primă-va- 

ra, după topirea zăpezilor, cu 

toată vecinătatea pădurilor. Prin- 

cipalele sunt: Beilicul pe la 

N.-E., purtind în comună nu- 

mele de Cioringi și Derincea- 

Ceair, și primind pe stinga va- 
lea Caranlic unită cu valea 

Cișme-Culac, brăzdează comuna 

prin interior și E., trecînd și 

prin satul Caranlic. Valea Curu- 

Orman trece prin satul Curu- 

Orman, primește, pe stînga, va: 

lea Cîșla unită cu Valea-lui- 

Ghenciu, iar pe dreapta, valea 

Beilicu - Ceair; brăzdează com. 

în “partea vestică. Valea Ghiu- 

venli-Ceiar trece spre S.V. 

Cătunele, cari o compun, sunt 

două: Caranlic, reședință, așe- 

zat în partea de S.-E, a comu- 

nei, pe valea Caranlic, între dea- 
lurile Arpanlic la E. și Distrail 

la V., sat frumos ca poziție; 

Curu-Orman, în partea de V. 

a comunei, la6 kil. spre V. de 

reședință, pe valea Curu-Orman, 

între dealurile Duan-Chioi-Or- 

man la E. și Mezarlic-Bair la 

E., sat bine îngrijit şi curat, 

Populațiunea pe anul 1896 

-a fost de 142 familii, cu 689 

suflete, împărțită ast-fel: după 

sex: 362 bărbați, 273 femei; 
după starea civilă: 418 necăsă- 

toriți, 248 căsătoriți, 23 văduvi ; 

după instrucţie: 17 știind carte, 
672 ne știind; sunt: 689 cetă- 

țeni romini; 433 ortodox, 249 

măhometani, 7 evrei; 367 agri- 

cultori și meseriași, 2 cîrciu- 

„mari; 132 contribuabili, 

Suprafața comunei este de 
5398 hect. !   

CARANLIC-ALCEA 

Budgetul acestei comune este 

la venituri de 3481 lei și la chel- 

tueli de 2281 lei. 

Biserica ortodoxă are hra- 

mul Sf, Athanasie; este înfiin- 

țată şi întreținută de comună, 

avînd și 10 hect. de la stat. 

Are un cîntăreţ. Sunt şi două 
geamii, cu 2 hogi. 

Școală este una rurală mixtă, 

cu un învățător și 56 elevi în- 

scriși, din cari: 31 băeţi și 25 

fete. Școala are 10 hectare de 

la stat, 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 

lea judeţeană Ostrov-Cuzgun, ce 

trece pe la N. de sat și drumuri 

comunale ce duc la satele Curu- 

Orman, Ghiuvegea, Para-Chioi 

“și Cuzgun. 

Caranlic, 2î/ de deal, județul 

Constanţa, în pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunei rurale Ca- 
ranlic; de la care și-a luat și nu- 

mele, Este așezat pe muchea 
dealului Hasan-Orman, în par- 

tea estică a plășei și cea nor- 

: dică a comunei, la 3 kil. spre 

N.-V; de satul Caranlic. Punct 

strategic important, avind o înăl- 

țime de 136 m., dominind văile: 

Beilicul şi Hasan-Orman, satul 

Caranlic, drumul judeţean Os- 

trov-Cuzgun, și cele comunale: 

Beilic-Caranlic şi Beilic-Curu- 

Orman. Este acoperit cu pă- 

şuni. pf 

Caranlic-Alcea, va/e, jud. Con- 

stanţa, în pl. Mangalia, pe te- 

ritoriul comunei rurale Osman- 

Faci. Se desface din punctele 

sudice ale dealului Mangalia-Cu- 

lac-Bair; se dirige spre S., în- 

tro direcţie de la N.-E. spre 

S.-V., brăzdind partea nordică 

a plășei şi cea vestică a comu- 

nei; se unește cu valea Curu- 

Bair-Alcea, și se deschide în va: 

lea Sarapci-Dere, pe stinga - ei. 

Este tăiată de drumul comunal



CARANTINA 

Biulbiul-Osman-Faci şi de cel 

județean Medjidia-Mangalia. 

Carantina, dea/, în com. Mate- 

ești, pl. Olteţul-d.-s., jud. Vil- 
cea, care, împreună cu Măgura 

și Cornăţelul, formează un lanţ 

„ce se prelungește din hotarul 
“com. Greci la N., pănă în ho- 

- tarul comunei Turceşti la Sud. 

Coama acestui lanţ formează li- 

mita între com. Mateești şi în- 

tre com. Alunul și jud. Gorj, 

Carantina, ma/ala, în jud. Me- 

hedinți, plasa Blahniţa ; ţine de 

com. rur. Izvoarele, 

Carantina, mâăgură, pl. Cimpul, 

com. Fintina-Banului, jud. Dolj. 

Carantina, fost zichez de gra- 
niță, pe marginea Dunărei, în 
jud. Mehedinţi. 

Carantina-Vechiă, fostă damă, 

- județul Ilfov, la S. de Olteniţa. 

Aci, la anul 1853, s'aii bătut Ru- 

şii cu Turcii. 

Carapancea, cătun, pendinte de 

- com. Prunarul, pl. Cilniştea, ju- 

dețul Vlașca, proprietate a d-lui 

- Hristopolo, situată în coasta dea- 

- ului cu același nume, în sus 

- de valea Cilniștea, Este departe 

de București de şo kilom,, iar 

-de Giurgiu de 5o kilometri. A- 
» „ceastă proprietate este trup din 

moșia Prunari. Ambele ai fost 

estimate de Creditul Funciar Ru- 

ral la suma de 560000 lei. 

Carapanului (Piscul-), 7r/ din 
moșia s:atului Persica saii Bor- 

„ dușelele, jud. Ialomiţa. 

Carapat-Dăga, deal, în judeţul 

Constanța, plasa Medjidia, com. 

rur, Seimeni. Se desface din 
dealul In-Izlaz; se întinde spre 

-E., printre pirtul Siliştea și Gea. |   
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ba- Ceair, brăzdind partea nor- 

dică a plășei şi cea estică a co- 

munci, Are 103 m. înălțime, do- 
minînd văile de mai sus, sa- 

tele Geabacul-Mare şi Geabacul- 

Mic și drumul județean Hirşo- 

va- Medjidia, Este acoperit cu 
fineţe și semănături. 

Carapcea, za, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul com. 

rurale Balabancea (și anume pe 
acel al cătunului de reședință, 
Balabancea). Se desface din dea- 

lul Amzalii; se întinde spre S. 

avind o direcție generală de 

la N.-V. spre S.E., d'alungul 

văei Acar-Cula şi a pîriului Taiţa, 

brăzdiînd partea sudică a plă- 

șei și vestică a comunei, Intre 

“ poalele sale nordice și piriul 

Taiţa, se află așezat satul Ba- 

labancea. E de natură cam pie- 

tros. Se ridică pănă la 220 m. 

Este tăiat de drumul comunal 

Cerna-Balabancea. Este acoperit 

cu finețe și pe la poale cu tu- 
fărișuri, 

Carapcea, deal, în judeţul Tul. 

cea, plasa Măcin, pe teritoriul 

comunei rurale Cirjelari (și a- 

nume pe acela al cătunului săi 

Ac-Punar). Este prelungirea su- 

dică a dealului Amzalii; se în- 

tinde spre Sud, avind o direc- 

- iune generală de la N.-V. spre 

S.-E, brăzdind partea sud-es- 

tică a plășci şi pe cea nord- 

estică a comunei; face hotar 

între plasa Măcin şi Isaccea, 

brăzdind partea vestică a celei 

din urmă şi a comunei Orta- 

Chioi. Are 2 virfuri (310 m. şi 

249 m.), puncte trigonometrice 

de observaţie de rangul al 3-lea. 

Din el izvorește valea Iaila. 

Este tăiat de drumul județean 

Măcin-Babadag. -Este acoperit 
cu păduri şi tufărișuri.: 

Carapcea, fac, jud. Brăila, pe   

CARAPELIT-LAIR 

teritoriul com. Vizirul, la un 

kil. spre V. de Dunărea-Va- 

poarelor, pe malul privalului 
Morarul, 

Carapelit, sas, în jud. Constanţa, 

pl. Hirșova, cătunul com. Eni- 
Sarai. E situat în partea centrală 

a plășei şi a comunei, la 3 kil. 

spre E. de cătunul de reședință, 

Eni-Sarai, Este așezat. pe _ulti- 
mele ramificațiuni sudice -ale 

dealului Carapelit-Bair, pe am- 

bele maluri, și mai cu seamă 

pe cel drept, a! pîriului Haidar, 
puţin mai spre V. de locul unde 
piriul Dulgherul se varsă în pi- 
riul Haidar. Este dominat .de 
virful Carapelit, care are 135 mm. 
înălțime şi este situat la 2 kil. 

spre N. de sat. Suprafaţa. sa 

este de 2460 hectare, din cari 

35 hectare sunt ocupate numai 

de grădini și de vatra satului, 
Populaţiunea sa, compusă mai 

- ales din Bulgari, este de 63 fa- 
milii cu 298 suflete, ocupindu-se 

cu agricultura, pămîntul produ- 
cînd tot felul de cereale și mai 

ales porumb și rii. Șoseaua 
judeţeană Hirșova-Babadag (Tul- 
cea) trece prin partea nord-ves- 
tică a satului. Afară de această 
șosea mâi pleacă drumuri co- 

munale la satele următoare: la 
Mahometcea, la Dulgherul, spre 
Muslu (care se desface în trei 

- ramuri, ducind la Muslu, la Și- 
riu și la Muslu-Bei), la Balgiu și 
la 'Girlici. 

Carapelit-Bair, deal, în. judeţul 
Constanţa, pl. Hirșova, pe teri- 
toriul comunelor - rurale Sarai 
(cătunul Carapelit) şi Calfa (cu 
căt. Haidar). Se desface din dea- 
lul Făgărașul; se întinde spre 
Ș.,: de-alungul malului “drept al 

piriului Sarai, făcîndu-l pe alo- 
curea să fie înalt și ripos. Se 

ridică la 173 m: și domină -sa- 
tele Haidar, Carapelit și pirtul
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Haidar. Este acoprit cu semă- 

nături şi finețe. 

Carapelit-Tepe, 247f de deal, 

în jud. Constanţa, pl. Hirșova, 

“pe teritoriul comunei Sarai, că- 

tunul Eni-Sarai. Este așezat în 

partea centrală a plăşei și cea 

sudică a comunei, pe hotarul ei 

către com, Siriu. Are 142 m. 

înălțime. E acoperit cu 8 mo- 
vile artificiale și dominează dru- 

murile Muslu-Carapelit și Sarai- 
Siriu. 

Carasa, saț, în partea de N.V. 

a com. Corlăteni, plasa Coșula, 

„Jud. Dorohoiă. Are 66 familii, 

cu 187 suflete, Este proprieta- 

tea moșiei lui Hermeziu. Ca- 

litatea pămîntului ' e bună. Să- 

tenii împroprietăriți ati 130.37 

hect. pămînt, iar proprietarul 

moşiei 415.34 hect. cîmp și 11.46 
hect. pădure de stejar, Iaz este 

unul, mic, pe valea Putreda. Li- 

vadă și vie este în mărime de 4 

pog. Riul Jijia curge pe hotar, 

iar piriul Carasa trece pe moșie. 

Drumuri sunt: cel de la Do- 

rohoiii prin Corlăteni în jos, pe 

Jijia și cel ce duce la Dumeni 

şi Cordăreni. . 

Se învecinează cu: Broscăuţi, 

Vlădeni, Miclăușeni și Dumeni. 

Carasa, as, format de pirtul 

Iazul-Plopilor, pe moșia Bros- 

căuţi, com. cu asemenea numire, 

pl. Coșula, jud. Dorobhoiti. 

Carasa, ziriă, format din scur- 

gerea iazului Carasa, de pe te- 

ritoriul satului Broscăuţi, com. 

cu asemenea numire, pl. Coșula, 

jud. Dorohoiiă. Curge spre S. 

şi se varsă în 'riul Jijia, în fața 

satului Carasa, din com. Cor- 

lăteni. 

Carasan, va/e, jud. Constanţa, în 

plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 

Carasevschi, g7 
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com. rur. Mirleanul.: Se desface 

din poalele vestice ale dealului 

Zbreia ; se întinde spre V., în- 

tr'o direcține generală de la 

S.-E. spre N.-V., pe la poalele 

orientale ale” movilei Drăgaica, 

de care e dominată. După -ce 

brăzdează partea de N. -a plășei 

și a comunei, după un drum de 

3 kil., se deschide în Dunăre, 

pe dreapta, în fața ostrovului 

Huzun-Ada. Este tăiată de dru- 
mul comunal Mirleanul-Rasova. 

“ind, sai loc ri- 

dicat de-asupra stufului încon- 

jurător, situat în jud. Tulcea, 

partea estică a plăşei Sulina şi 

cea sudică a comunei Cadirlez 

saii Sf. Gheorghe. Are o formă 

lunguiață. Din el se lasă spre 

SV. alte 3 grinduri: Vasile, 

"Crasevschi și Trofincivovilion. 

Pe el se află 2 cișle sai pes- 

cării: Vasile și Musca. Are 75 

hect. Este improductiv, fiind a- 

coperit cu nisip. 

Carasevschi, fescărie însemnată, 

„ în judeţul Tulcea, plasa Sulina, 

pe teritoriul comunei rurale Sfin- 

„. tul- Gheorghe, situată în partea 

sud-estică a plășei și cea sud- 

vestică a comunei, pe grindul 

“cu același nume, pe malul Mă- 

ii, La E, de ea se află pescăria 

Ciotic, iar la V. pescăria Mur- 
- gu-lani-Milanu, 

Carasul, %a/4ă, în com. Măstă. 

cani; pl. Prutul, jud. Covurlui, 

“pe șesul -Prutului și formată de 
vărsăturile acestuia. 

Carasul, sfajie de drum de fier, 

jud: Dorohoiii, pl. Coșula, cătu- 

nul Corlăteni, pe linia Iași-Do. 

rohoiii, pusă în circulație la 1 

Junie, 1896. Se află între sta- 

țiile Vorniceni (10.7 kil.) și Doro- 

hoiii (10 kil.). Inălțimea d'asu- 

pra nivelului mării de 1182.39. 

  

    

CARASULUC-IUC 

Venitul acestei staţii, pe anul 

1896, a fost de 4011 lei 65 bani. 

Carasuluc - Bair I, gea/, în ju- 

deţul ' Constanţa, pl.. Mangalia, 

la hotarul comunelor rurale A- 

zaplar, Enghez și Cara-Omer. 

Se desface din virful Ghiuvenli, 

îndreptindu-se spre E. și: avînd 

o direcțiune' generală de la V. 

către E, Se întinde pănă în va- 

lea Carasuluc-Ceair. 

Este situat mai mult în par- 

tea de V. a plășei, la N. com. 

“Ghiuvenli şi 'Azaplar 'şi la S. 
comunei: Enghez. 

Carasuluc-Bair I], dea/, în ju- 

dețul Constanţa, pl. Mangalia, 

“pe teritoriul com. rur. Azaplar 

și anume pe acela al căt. săii 

Erebiler.: Se întinde printre vă: 
ile Carasuluc-Ceair și Erebiler- 

Dere, avind o direcţiune de la 

N. către S. şi o înălțime ma- 

ximă de 114 metri, pe care 'o 

atinge în virful săi Carasuluc- 
Iuc. 

Carasuluc- Ceair, vale, județul 
Constanţa, în plasa Mangalia, 

"pe teritoriul com. rur. Azaplar 

şi anume pe acela al. cătunului 

săii Erebiler. Merge printre dea- 

lurile Carasuluc-Bair 1 și Carasu- 

luc-Bair II; se unește cu. valea 

Erebiler-Dere, dind ast-fel naș- 

tere unel'a treia văi, numită 

Buiuc-Dere. Are o direcțiune 
de la S. către NE. 

Carasuluc -luc, 2î7f de deal, 

jud. Constanţa, în pl. Mangalia, 
pe teritoriul com. rur. Azaplar 

şi anume pe acela al cătunului 

săi Erebiler. Este virful cel mai 

înalt al dealului Carasuluc-Bair 

II, avind o înălțime de 114 me- 

tri, dominînd prin această înăl- 

țime satul Erebiler, care este la 

I kil. spre S-E. de virf, valea 

Erebiler, 'valea Carasuluc-Ceair,



CARAȘ (DE-LA-LOTUL-LUI-) 

precum și drumul comunal Ere- 
biler-Mangoci. 

Caraş (De-la-Lotul-lui-), fîu- 
fină, pl. Cimpul, com. Ciuper- 
ceni, jud. Dolj, 

Caratai, com. rur., în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, situată în 

partea centrală a județului, la 

26 kil. spre N.-V. de orașul Con- 

stanța, capitala districtului, şi 

"- în cea estică a plășei, la 9 kil. 

spre E. de oraşul Medjidia, re- 

şedinţa ocolului, pe ambele ma- 
luri ale văei Caratai, 

„Se mărginește la N. cu com. 

“Carol [ şi Cara - Murat; la E. 

cu com, Cicricci; la S. cu căt. 

Nazircea (al comunei Omurcea), 

cite-și patru din pl. Constanţa; 

iar la V. cu com. Alacapi şi 
Tortoman. 

“Relieful solului e accidentat 

de următoarele principale dea- 

luri: dealul Dere-Chioi (ros m.), 

la N.-V.; dealul Murat- Bair 

(101 m.), la N.; dealul Amut: 

Bair (103 m), la N.-E.; dea- 

lul Nazîreca (100 m.), la E.; dea- 

lul Caratai (65 m.), la S.; dea- 

lul Chiostel (74 m.), la S.-V., 
dealul Agi-Cabul (89 m-), prin 

centrul comunei. Ele sunt aco- 

perite cu fineţe și izlazuri în- 

tinse și cu semănături frumoase. 

Movile sunt opt, toate artifi- 

ciale, servind ca puncte de o- 

rientare. Principalele sunt: Na- 

zîrcea (100 m.), la E.; Caratai- 

Nord (89 m.), prin centru; Ca- 

ratai-Sud (65 m.), la S.; Chios- 

tel (76 m), la SV. 

Principalele văi sunt: Docu. 
zol-Dere la N.-V., care se des- 

chide în balta Carasu; valea 

Hagi-Cabul, prin interiorul co- 

munci, trecînd prin satul Hagi- 

Cabul și care se pierde tot în 

lacul Carasu, sub numele de 

valea Chiostel; valea Cioban - 

Dere la E., care se deschide 

52470. Marele Diciwonur teografic, fot, 17, 

Di 
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în valea Carasu; valea Caratai, 

prin iînterioriul comunei, tre- 

cînd prin satul Caratai, și Ca- 
ratai-Alceac la S.-E., amîndouă 

deschizindu-se în balta Carasu ; 

fundul acestora servesc astă-zi 

drumurilor de comunicaţie ce 
se răspîndesc în diferite direc- 
țiuni, E 

Cătunele, cari o formează, sunt 

două: Caratai, reședința, spre 
S., pe fundul văei Caratai; Agi- 

Cabul, spre N., la 5 kil. spre 
N. de reşedinţă, pe ambele ma- 

luri ale văei Hagi-Cabul. Are 

mai multe puțuri. 

Populaţiunea acestei comune 

se compune în cea mai mare 

parte din Turci și Tătari, apoi 

din ciîţi-va Romini și Bulgari. 
Sunt 143 familii, cu 604 suflete, 

împărțite după cum urmează: 

Dapă sex: hărbaţi 309, fe- 

mei 295. După stare civilă: ne- 

căsătoriți 325, căsătoriţi 246, 

văduvi 33. După instrucție: știi 

carte 11, nu ştii 593. După 

religie: ortodoxi 34, catolici 10, 

mahometani 560. Toţi sunt de 

protecțiune romînă, 

Budgetul acestei comune e 

de lei 4185 la venituri şi de lei 

1874 la cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt: ca- 

lea ferată Cernavoda-Constanţa, 

ce trece pe la 4 kil. spre S.-V. 

de satul Caratai; calea jude- 

țeană Medjidia-Cara-Murat, tre- 

cînd pe la 3 kil. spre. de sa- 

tul Agi-Cabul; apoi drumuri ve- 

cinale ce duc la satele înveci- 

nate: Cara-Murat, Carol 1, Do- 

robanţul, Nazircea, 

Hasancea, Murfatlar, Medjidia, 

Tortoman, etc. | 

Pe hotarul sudic al'comunei 

trece valul mare de pămînt, nu- 

mit al lui Traian. 

Caratai, saz, jud. Constanţa, pl. 

Medjidia, cătunul de reședință 

al com. Caratai, situat pe valea 

  

Omurcea, :   

CARATAL-A LCEAC 

Caratai și închis la N.-V. de dea. . 
lurile Chiostel și Hagi - Cabul 
şi la S.-E. de dealul Caratai, cu 

virful săi Caratai-Sud (67 m.) 

care domină întreg satul. Dru- 

muri comunale sunt: Via-de.-la- 

Chiostel, Hagi - Cabul- Nazircea 
şi IEndec-Cara-Chioi. 

Caratai, dea/, în jud. Constanţa, 

plasa Medjidia, comuna și căt. 

Caratai. Se prelungește spre 
Sud-Vestul dealului Nazircea și 

merge de-alungul văci Caratai, 
pe la sud-estul satului cu ace- 

lași nume. Are o direcţiune ge- 

nerală de la NE. către S.V,, 

Și O înălțime maximă de 88 

- metri, pe care o atinge în virful 

„săi Caratai-Sud. E situat în par- 

tea răsăriteană a plășei și cea 
sudică a comunei. 

Caratai, va/e însemnată, în jud. 

Constanţa, pl. Medjidia, com. 

şi cătunul Caratai. E situată în 

“ partea de E. a plășei și cea 

centrală a comunei, pe care o 

străbăte în întregime de la S.-V. 

către N.-E. Trece prin satul Ca- 

ratai și printre dealurile Chiostel 
și Hagi-Cabul pe de o parte, și 

dealurile Caratai și Nazircea pe 
de altă parte. Mai multe drumuri 

comunale o tae în lung și în lat, 

Caratai, funcț militar de obser- 

vaţie, în jud. Constanţa, înalt de 
88 m. d'asupra nivelului mării. 

Caratai-Alceac, za/e, în judeţul 

Constanța, plășile Constanţa și 
* Medjidia, pe teritoriul comune- 

lor Omurcea și Alacapi. E si- 

tuată în partea de V. a plășei 

Constanţa și a comunei Omur- 

cea, cea de E. a plășci Med- 

jidia, și cea nordică a comunei 

Alacapi. Are o direcțiune de 

la NE. către S..V. Extremi- 

tatea sa sud-vestică e tăiată de 

Valui-lui- Traian. 

25



CARATAI-NORD 

Caratai-Nord, vî7/ de deal, în 

jud. Constanţa, plasa Medjidia, 

comuna Caratai, pe muchea dea- 

lului Hagi-Cabul, la 4 kil. spre 

N. de satul cu același nume, 

avind o înălțime de 89 metri, 

dominind satul și valea Caratai. 

Este acoperit cu verdeață. 

Caratai-Sud, 2477 de deal, jud. 

Constanţa, în pl. Medjidia, co- 

muna Caratai, pe muchea dea- 

lului Caratai, la 2 kil. spre S. 

de satul Caratai. Are 67 metri 

înălțime, dominînd satul Caratai 

şi valea Caratai-Alceac. Este a- 

coperit cu verdeață. 

Caraula, com. rur., din jud. Dolj, 

plasa Dumbrava-d.-j., la ş1 kil. 

de reşedinţa plășei, com. Viîr- 

topul. 

Este situată pe ambele po- 

virnișe ale văei Caraula. 

Se învecinește la E. cu com. 

Corlatele și Rudarul, la V. cu 

com. Plenița, la N. cu comuna 

Cornul, la N.-E. cu com. Oro- 

delul și la S. cu com. Moţăţei 

și Risipiţi, Limita liniei de N. 

este formată de valea Olteniţa 

Limita liniei de E. este forma. | 

tă de Valea-Virtopului Şi limita 

liniei de S$. de Valea-Corlatelor, 

care nu este de cit o prelun- 

gire a precedentelor și prin care 

curge piriul cu același nume. 

Terenul comunei este acci- 

dentat de dealuri, cu o înălțime 

de pănă la 180 m. aproximativ 

acoperite mai toate cu vii. 

Comuna este udată de piriul 

Eruga, ce-și are izvorul în a- 

ceastă comună, curge de la V. la 

E., și după ce ese din sat, se u- 

nește cu piriul valea Ciocănari 

cu care dimpreună se pierde 

pe moșia Galicea-Mare, la Fîn- 

tina-lui-Niţă. Pirîul Olteniţa trece 

prin văile Virtopul, Olteniţa, 

Corlatele și se pierde aproape 

de limita de N. a comunei.   
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Piriul Caraula izvorește în co- 

mună, curge şi se pierde în 

valea Caraula. Peste piriul E- 

ruga se află un pod, la S. co- 

munci; tot pe.el, în S. comu: 

nei, se află și o moară. 

Cam pe la 1800, pe locul de 

azi al comunei, se afaii două 

sate: Siliș:ea şi Ciocănari. Pe 

locul dintre aceste două sate ati 

aşezat mai tirzii Rușii tabără, 

puniînd streajă sai caraulă, spre 

pază. După plecarea Rușilor, 

locuitorii din ambele sate se așe- 

zară pe acest loc, numindu-l Ca 

raula, în amintirea, se zice, a stre- 

jei rusești. Azi se compune din- 

tr'un singur cătun numit Caraula, 

In comună se află o biserică, 

începută la 1886, terminată la 

1892. Serbează hramul Sf. Ni- 

colae. În serviciul ei se află 1 

preot și 2 cîntăreţi. Are o pro- 

prietate de 24 pog. arabile, 

Se află în comună o şcoală 

mixtă, cu un învăţător. Școala 

funcţionează din anul 1865. Este 

întreținută de stat. Localul, con- 

struit din cărămidă, este în bună 

stare. A fost frecuentată de 69 

băeţi și $ fete, în anul 1892—93. 

In virstă de școală sunt 148 

băeți și 108 fete. go bărbaţi și 

IO femei sunt cu știință de 

carte. 

Populaţia comunei este de 

1994 suflete, din cari 958 fe- 

mei și 1036 bărbaţi. 

După legea rurală din 1864 

sunt 308 locuitori împămiînteniţi; 

iar după cea din 1879 sunt 13 

însurăţei. ” 

Case sunt 406, făcute parte 

“din zid și parte din paiante; 

bordee sunt 36. Atit casele, cit 
și bordeele ati grădină. 

Moşia de pe teritoriul co- 

munei se numeşte Caraula; apar- 

ţine locuitorilor împăminteniţi la 
1864 și 18709. 

Locuitorii își desfac produc- 

tele la schela Calafat, unde se 
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duc cu grine și de unde importă 

cele necesarii pentru casă. Trans- 

portul îl fac cu carele pe căi 
comunale și vecinale. 

Venituri pe 1892—1893: lei 

3396.88 și cheltueli: lei 2041.39. 

Vite mari cornute sunt 406, 
cai 80 și capre 41. 

Caraula, saș, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-j., com. Caraula. (Vezi 
com. Caraula), 

Caraula, moşie, jud. Dolj, plasa 

Dumbrava-d.-j., com. Caraula. 

Caraula, movilă, în judeţul Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul comunei Cuzgun, așe- 

zată pe muchea dealului De- 

mircea, în partea estică a plă- 

şei și cca nord-vestică a com,, 

la 1il kil. departe de orășelul 

Cuzgun. E punct strategic impor- 
tant, avind o înăițime de 175. 

metri și dominînd orășelul Cuz- 

„gun, văile Demircea, Beiljcul, 

Voinea- Mare, drumul comunal 

Beilicul- Cuzgun și pe cel ju- 

dețean Ostrov-Cuzgun. Este a- 

coperită cu verdeață, iar la poa- 

lele ei se întind bogate semă- 

nături. 

Caraula, va/e, jud. Dolj, pl. Dum- 

brava-d.-j., pe care este aşezată 
com. Caraula, 

Caraulei (Dealul-), ea, jud. 

Dolj, plasa Băileşti, com. Gali- 
cea-Mare, cu o înălțime de 10 m. 

Este în legătură cu dealul Ru- 

dari, din c. Rudari şi cu Dealul: 

Virtopului, din com. Virtopul. 

Caravanei (Braniştea-), dra- 
nişte, în com. Segarcea-din-Deal, 

la E., pe proprietatea statului, 

judeţul “Teleorman. Are o în- 

tindere ca de 5 hectare. 

Caravaneţi, com. rur., în plasa
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şi pe valea Călmățuiului, jude- 
țul Teleorman. Este situată pe 
deal și are alăturat cătunul Ca- 
ravanul, de care nu este des- 
părțită de cit numai prin pozi- 
țiunea locului ce ocupă: Cara- 
vaneţi sunt pe deal și Carava- 
nul în vale. De altminteri Cara- 
vanul este considerat mai mult 
ca o mahala a satului și nu este 
separat de comună. 

Se învecinează la N. cu com. 

Cirligaţi, la S.-E. cu moşiile A- 

dincata şi Salcia, la S.V. tot 

cu moșia și com. Salcia, iar la 

V. cu cimpia Comancei și cu 
moşia Mindra, 

Suprafața comunei, cu a mo- 
şici aflată pe dinsa, este de 2360 

hect., dintre cari 1850 hect. pro- 

prietatea d-nei Creţeanu. Loc. 

împroprietăriți sunt 140 cu 440 

hect. Viile sunt plantate, pe pro- 

prietățile locuitorilor, pe o în- 
tindere de 74 hect, 

Populațiunea este de 1078 su- 

flete, din cari 189 contribuabili, 

Cea mai mare parte din locui- 
tori sunt de origină Bulgari. 

Numărul vitelor din comună 
este de 3532 capete, din cari: 

485 cai, 758 vite mari cornute, 

1702 vite «mici şi 584 porci. 
Budgetul comunei este la ve- 

nituri de lei 5048, bani 43 și la 

cheltueli de lei 3825, bani go. 

Are: o școală frecuentată de 

"38 elevi; o biserică deservită 
“de 1 preot și 2 cîntăreţi. 

La comuna Salcia comunica- 
ţia se face pe şosea vecinală, 
pe o întindere de 2!p kil.; la 
com. Cirligaţi se face tot pe 

şosea vecinală, pe o întindere 

de 1 1j2.kil. 

La marginea satului se văd 

„_ruinele unei biserici, pe locul 

"ce serveşte de cimitir, precum 
și siliştea unui sat, iar pe dea- 

lul dimprejurul satului sunt în- 

şirate mulțime de măguri și mo- 
vile, dintre cari mai însemnate   
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sunt: Măgura-Vacii, înaltă de 

14 m; Măgura-lzbramului, de. 

10.40 m.; Măgura-cu-Cuib, 'de 

10.40 m. săpată la virf de că- 

tre locuitori în căutare de co- 
mori. 

Comuna Caravaneţi s'a, înfiin- 

țat pe la finele secolului trecut 

de către Bulgarii refugiaţi de 
peste Dunăre și cari, o dată 

stabiliți aci, nu s'aii mai! întors 

la vetrele lor. 

Caravaneţi, wzoşze, situată pe te- 
ritoriul com. cu același nume, 

jud. Teleorman. Are o întin- 

dere de aproape 1850 hect. 

Caravaniţa, măzură, la Nord- 
Istul moşiei Zimnicelele, de lîn- 

să Zimnicea, jud. Teleorman. 

Formează punctul despărțitor al 

moșiei care poartă numele de 
* Fişteica-Zimnicelelor. 

Caravanul, 7ozilă, jud. Dolj, pl. 

Băileşti, com. Bistreţul. 

Cară-Mălaiu, sapire, ce se dă 

Zărței de N. a satului Gropeni, 

unde în vechime a fost tirla 
lui Crim-Pașa. 

Carăuța, dea, pe teritoriul co- 

munci Drînceni, pl. Podoleni, 
jud. Fălciă. 

Carcadieşti, saz, face parte din 
com. rur. Creţeni, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea. Cade spre S.-V. 

comunei, pe partea stîngă a pi- 

rîului Mamul, la poalele unui 
frumos platoii împădurit. Are 

o populație de 136 locuitori 

(72 bărbaţi şi 64 femei). Popu- 
laţia școlară e de 14 copii (10 

băeţi şi 4 fete). Locuitorii aces: 

tei comune s'a împroprietărit 

la anul 1864. 

Carcaliul, comună rurală, în ju- 

deţul Tulcea, plasa: Măcin, si-   
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tuată în partea vestică a jude- 
țului, la 80 kil. spre V. de ora- 

şul Tulcea, capitala județului ; 

și în partea vestică a plășei, la 

8 kil. spre S. de orașul Măcin, 
reședința plășei. 

Numele săii este o corupție 
a celui turcesc Cara-Cale dela 

cara = negru şi cal€ = cetate; 

înainte purta numele slavonesc 

__de Camena = piatră, și, de la 

năvălirea Turcilor, a luat nu- 
mele ce poartă astăzi, 

Hotarul amănunțit al com. 
este următorul: Plecînd din 

movila Carcaliul, virf al dealu- 

lui Carcaliul, se îndreaptă spre 

S.-E., coboară dealul și merge 

paralel cu drumul comunal Mă- 
cin-Turcoaia, pănă ajunge la 

extremitatea orientală a bălții 

Igliţa; de aci o ia spre V.,ur. 

mează puțin malul bălții, o tae 
curmeziș, și merge pe un ca- 

nal al'ei de scurgere, pănă în 

Dunăre; de aci, îndreptindu-se . 

spre N.-V., urmează malul Du- 

"nărei, închizind și o mică insulă 

păduroasă. Dunărea făcînd o 

întorsătură spre N.-E., hotarul 

urmează pe o distantă de 2 kil,; - 

"de aciro părăsește, se îndreaptă 

spre E,, taie pe din două balta, 
Carcaliul, urcă dealul Carcaliul, 

în movila Carcaliul. Forma lui 

este aceea a unui trapez nere- 
gulat; lungimea perimetrului e 

de 117 kil., iar întinderea totală 
e de 1178 hect. 
„La Nord comuna se înveci- | 

nește cu comuna urbană Mă.: 

cin; la Est cu com. Greci, 

de care se desparte prin dealul 

Carcaliul; la S$. cu cătunul Igliţa 

(al com. Turcoaia), de care se | 

desparte prin balta Iglița; la . 

V. cu județul Brăila, de care” 
se desparte prin Dunărea. 

Dealul Carcaliul (90 m.), cu 

virful săi Carcaliul, o brăzdează 

la E. și N. Se zice că pe elar 

fi fost odinioară o cetate vechie.
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Apele cari udă comuna sunt: 

Dunărea la V., care formează o 

insuliță și o insulă ce aparţin co- 

munei; privalul Carcaliul la V., 

ce e o scurgere a bălței Igliţa. 

Bălți avem: balta Carcaliul sai a 
Măcinului, 5oo hect. la N., cari 

coprinde și 2 insule acoperite 

cu stuf; balta Iglița la S$., cei 

aparține pe jumătate. Bălţile 

produc stuf şi pește, de care 

beneficiază statul. şi locuitorii, 

Comuna este compusă din- 

tr'un singur cătun, ce este așe- 

zat între bălțile Carcaliul și I- 

„gliţa, lingă girla Carcaliul, 

Intinderea comunei este de 

1178 hect., din cari 20. hect. 

ocupate de vatra satului, şo 

hect. ale statului, restul de 1108 

hect. ale locuitorilor. 

Populaţia este mai toată lipo- 

veană. Sunt 350 familii, cu 1553 

suflete, din cari: 354 bărbaţi și 

374 femei; 270 însuraţi și 90 

neînsuraţi ; 20 văduvi. Sunt 233 

copii de școală (135 băeţi şi 100 

fete). Obiceiurile şi porturile loc. 

sunt cele lipovenești în general. 

In. com. sunt 3 școli: una ro- 

mînă cu un învățător, fondată, 

în 1887, de locuitori, cu 10 hec: 

tare de piimint, 25 elevi înscriși; 

două lipoveneşti, cu 100 elevi 
înscriși, 

Este o biserică de ritul lipo- 

venesc, fondată, în 18854, de lo- 

cuitori, cu hramul Sf. Treime; 

are 10 hect, pămînt dat de stat; 

este: deservită de 1 preot, 1 di: 

acon și 1 cîntăreţ. 

Calitatea pămîntului e medio- 

cră, terenul e mai mult nisipos. 

Din 1178 hect. sunt: 770 hect. 

loc arabil; 378 hect. loc băltos, 

„În com. sunt: 30 plugari cu 
-30 pluguri, 320 pescari. Sunt 
667 capete de vite, din cari 507 
boi şi vaci, 160 cai și epe. Sunt 

IO meseriaşi (lemnari și fierari) 
şi 5 comercianţi (3 cîrciumari și 
2 băcani).   
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Budgetul comunei e de 4000 

lei la venituri și 4000 lei la 

cheltueli. Sunt 398 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt dru- 

murile comunale ce duc de la 

comună la orașul Măcin, la co- 

muna Greci, Turcoaia și Igliţa. 

Acum 100 ani, această com. 

nu exista. Se aflai niște colibe 

de pescari lingă un pietroii mare 

(pe rusește «camen»), ce sepoate 

vedea și azi; încetul cu încetul 

se populă cu Lipoveni fugiţi din 

Rusia și veniţi să ceară sprijin 

Turciei. La 1825 fură destul 

de numeroși, ca să întemeeze 

uu sat, căruia îi deteră numele 

de Camena. Turcii îi schimbară 

numele în cel de Cara-Cal€. 

Carcaliul, dea/, în jud. Tulcea, 

plasa Măcin, pe teritoriul com. 

rur. Carcaliul-Greci, şi al com. 

urb. Măcin. Este mai mult o 

prelungire sud-vestică a Dealu- 

lui-Pricopanului. Se întinde spre 

S., avînd o direcțiune generală 
de la N.-E. spre S.-V., brăzdind 

partea vestică a plășei șia co- 

munci Greci, pe cea estică a 

comunei Carcaliul și pe cea su- 

dică a orașului Măcin. Pe mu- 

chea sa se întilnesc hotarele a- 

cestor trei comune. Poalele sale 

vestice se termină pe malul es- 

tic al bălții Carcaliu, iar cele 
sudice pe malul nordic al băl- 

ţii Igliţa. La poalele lui sud-ves- 

tice se află așezat satul Carca- 

liul, Pe la poalele orientale mer- 

ge drumul judeţean Măcin - Sa- 

tul-Noi-Ostrovul; la S. drumul 

comunal Carcaliul-Greci; la V. 

drumul comunal Carcaliul - Mă- 

cin. Ajunge .pănă la o înălțime 

de 100 m. Este acoperit cu pă-. 
şuni și semănături. 

Carcaliul, zî/ de deal, în ju- 
dețul Tulcea, plasa Măcin, pe 

teritoriul com. rurale Carca - 

liul. Se. mai numeşte Virful-la- 

  

  
  

CARCALIUL 

Trei-Hotare, căci în virful săii se 

întîlnesc hotarele comunelor Car- 

caliul, Greci și Măcin. Are o 

înălțime de 100 m. Este punct 

trigonometric de observaţie, de 

rangul al 3-lea, dominind asu- 

pra satului Carcaliul; drumu- 

lui județean Măcin - Satul-Noi, . 

ce trece pe la poalele sale o- 

rientale; asupra bălților Carca- 

liul și Igliţa și întru cit-va și 

asupra Dunărei. Este acoperit 
numai cu pășuni şi fineţe. 

Carcaliul, da/ză, în județul Tul- 

cea, plasa Măcin, pe teritoriul 

com. rurale Carcaliul, și al co- 

munci urbane Măcin, aparținînd 

pe din două acestor comune. 

Este așezată în partea vestică 

a plăşei. Se întinde la poalele 

vestice ale dealului Carcaliul. In 

mijlocul «i sunt două insulițe 

acoperite cu stuf. Malul ei orien- 

tal este înalt și cam ripos. Pe 

malul ei sud-estic este așezat 

satul Carcaliul. Este formată de 

revărsarea Dunărei, cu care a- 

cum comunică printr'o girliță ce 

se isprăveşte la picioarele fortu- 
lui orașului Măcin. Intre dînsa și 
Dunăre se află un grind, ce a- 

parține comunelor Măcin și Car- 

caliul. IE acoperit cu iarbă de 

pășuni. Suprafata bălții întregi 

este de 6 kil. p., saii 600 hect., 

din cari 120 sunt formate de 

2 insulițe stufoase, ce aparţin 

pe din două și Măcinului și Car- 

caliului. Pe malul ei estic mer- 

ge drumul comunal Carcaliul - 
Măcin, 

Carcaliul, mică gîr/4ţă, prin care 

balta Iglița se scurge în Dună- 

re, situată în jud. Tulcea, plasa 

Măcin, pe teritoriul comunei 

Carcaliul, avînd o direcțiune ge- 

nerală de la E. spre V. şio 

lungime de 1!/2 kil. Pe maiul 
săii drept este așezat satul Car- 
caliul și pe cel sting se află
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stuf întins, ce se întinde între 

balta. Iglița şi Dunăre. Malul ei 

cel drept, adică despre satul 
Carcaliul, este înalt și ripos, fiind 

format de dealul Carcaliul. 

Carcaman-Bair, șir de dealuri, 

“în jud. Tulcea, pl. Babadag, pe 

: teritoriul comunelor rurale Ali- 

Bei-Chioi, Nalbant și Baș-Chioi. 

- Se desface din ramurile sud- 

estice ale Dealului-Cilicului, din- 

trun virf de 305 metri. Se în- 

- tinde spre S., avind o direcţi- 

une generală de la NV. spre 

S. şi S-E., întinzindu-se dimpre- 
ună cu ramificaţiile lui între 

piraiele Accadin, Taiţa şi Teliţa.. 

Brăzdează partea vestică a plă- 

şei şi a comunei Nalbant, pe 

cea estică a comunei Ali-Bei- 

Chioi și pe cea nordică a co- 

munei Baş-Chioi. Lasă prelun- 

giri: spre E. dealul Canagic-Bair, 

spre $.-E. dealurile Tartar-Bair 

și Ghel-Tepe. Este întretăiat de 

o mulțime de drumuri comu- 

nale, cari unesc între ele satele 

Accadin, Ali-Bei-Chioi, Cineli, 

Baș-Chioi cu Nalbant, Trestenic şi 

Hagilar. Intre virfurile lui, însem- 

năm : Stamuni-Culac, pietros, de 

228 metri, movila Pătrașcu, de 

170 metri. Natura lui este pe 

alocurea stincoasă. Este acope- 

rit cu păduri, tufărișuri, finețe 

şi semănături pe prelungirile 
sale. 

Cardonul, franc trigonometric de 

» observaţie, de rangul al 3-lea, 
„în judeţul Tulcea, plasa Sulina, 

comuna urbană Sulina, în par- 

„ tea esticăa plășei şi cea nordică 

„a comunei, pe grindul Sulina, 

lingă malul Mării. Are 30 m. 

- dominind asupra drumului co- 
munal Sfistofea-Sulina. 

Cardonul, ruinele unui pichet de 

: graniță, în jud. Tulcea, plasa 

Măcin, comuna Picineaga. Sunt 

  

  

situate în partea sud-estică a 

plășei și cea nordică a comu- 

nei, la 1'/2 kilometri spre N.-E. 

de satul Picineaga, pe malul 

sting al piriului Cerna. Sunt 
așezate pe o înălțime de 34 metri 

dW'asupra apelor Dunărei. Pi- p . 
chetul a fost întărit în timp de 

război și domina asupra satu- 

lui Picineaga și asupra drumu- 

lui comunal Picineaga-Satul-Noi. 
Astăzi fiind în ruine, nu mai 

servește la nimic. Cardonu în- 

scamnă pe turcește. cetate saii 

fortăreață. 

Cardonului (Movila-), p0247ă, 

în judeţul "Tulcea, plasa Mă- 

cin, pe teritoriul comunei Pi- 

sica (și pe al cătunului Pisica), 

pe malul drept al Dunărci, la 

locul unde se desface Girla-Lun- 

caviței, pe grindul Pisica, la 

1!/2 kil. spre N.-V. de satul Pi- 

sica, în faţa pichetului romin, 

coprins între pietrele miliare 86 și 

37. Are o înălțime de 6 m. d'asu- 

pra apelor Dunărei. Este punct 

” trigonometrie de observație de 

rangul al 3-lea, dominînd asu- 

pra comunei Pisica și peste Du- 

năre, pe o mare întindere, În 

timpul stăpinirei Turcilor, aci 

era şi un fort mic, dar însemnat, 

căci oprea trecerea armatelor 

ruseşti peste Dunăre. Prin a- 

cest loc, unde Dunărea are 700 

m. lățime, nu e tocmai adia- 

că. Astăzi fortul e în stare de 

ruină, 

Cardonului (Valea-), zir24, în 
jud. Tulcea, pl. Tulcea, pe teri. 

toriul com. rurale Cataloi. Izvo- 

_reşte din poalele sudice ale Dea- 

lului-Mare; se îndreaptă spre 

S., avind o direcţiune generală 

de la N.-l, spre Sud-Vest; udă 

partea de V. a plășei și pe cea 

de E. a comunei. Curge pe la 

poalele Dealului-Redii; taie șo- 

seaua naţională Tulcea-Babadag-   

Constanța; primește pe dreapta 

Valea-Puturosului și, după un 

curs de 3 kilom., merge de se 
aruncă în valea Cataloi sai pi- 
riul Teliţa, pe stinga, ceva mai 

sus de satul Eni-Chivi. Şi-a luat 

numele de la un cardon (fort) 

turcesc, de pe o înălțime, în 

apropierea căruia se afla. 

Careda,sau Copăceni-Careda, 

cătun, în jud. Vlaşca.. (Vezi 

Copăceni-Careda). 

Carecua, sai Caregua, piriă, 

ce udă comunele Moviliţa şi 

Păunești, din jud. Putna. Izvo- 

rește din Fintina-lui-Moise ; se 

pierde în Gura-Plopului și resuflă 

jarăși la Arămoasa. In Carecua 

se varsă Gura: Văei-Noue, apoi 

Valea-cu-Apă ; după aceia valea 
Coșula. Se varsă în Siret, tre- 

cind prin satul Pufești. 

Caribolul, plasa Sabarul, judeţul 

Ilfov. (Vezi Domnești-Călțuna). 

Carierei (Dealul-), deal însem- 
-“ nat, în jud. Tulcea, pl. Tulcea, 

pe teritoriul orașului Tulcea, si- 

tuat în partea nordică a plășei 

şi cea sudică a comunei, Se 

desface 'din Dealul-Tulcei ; se 

întinde spre .:N., avind o direc. 

țiune generală. de la Sud-Est 

la N.-V. Are o înălțime de 137 

metri. Este punct trigonometric 

de observaţie, de rangul al 3-lea, 

dominind asupra orașului Tul- 

cea, asupra -Dunărei, pe o mare 

întindere, asupra lacului Zaghen 

şi asupra șoselei judeţene Tul- 

cea-Mahmudia, ce trece pe la 

poalele sale nordice. Pe o pre- 

lungire nordică asa, ce se nu- 

mește Dimbul-Horia, la Estul 

orașului Tulcea, se află un mo- 

nument, ridicat de M. S. Regele 
Carol I, în onoarea ocupărei Do- 

brogei de Rominia. Pe muchia-i 

sunt peste 30 mori de vint. Și-a
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luat numele de la faptul că în- 
trinsul sunt cariere de piatră 
calcară și granitică, piatră care 
servește la construcțiuni de po- 
duri și altele. 

Carîmbul(Piatra-Pleşii-), pz2u- 
Ze, în jud. R.-Sărat, plaiul Rîm- 

nicul, com. Bisoca, în partea 

de Nord, pe marginea pîriului 

Mărtin, la hotarul judeţului: că- 
tre Buzău. Iste acoperit cu pă-. 

duri și pășuni, Vara are stine 

de oi. 

Carli-Chioi, sas, în judeţul Con. 

Sstanța, plasa Mangalia, cătunul 
comunei Musurat, situat în par- 
tea nord-estică a plășci şi cea 

centrală a comunei, la 4!/ kil. 

spre S, de cătunul de reședință, 
Musurat. Suprafaţa sa este -de 
492 hect., dintre care 6 hect. 

sunt ocupate de vatra satului 

și de grădini. Populația sa, 
formată mai ales din Bulgari, 

este de 2 familii, cu 7 suflete, 
ocupîndu-se cu creșterea vitelor 
și mai ales cu agricultura. Pă- 
mîntul, de o calitate excelentă, 
produce grii, porumb și ovăz 
îndestul. Drumuri comunale 
pleacă două: unul spre Vest, 

” ducînd “la Topraisari prin Mu- 
"ratan-Cuciuc și altul spre Est 
ducînd la Tuzla prin Ceatmalar, 

- 'Carlobanul, jud. Olt. (Vezi Siul.) 

Carmen-Sylva, îzoor de apă mi- 
nerală, jud. Suceava. (V. com. 
Șarul-Dornii). 

Carol I, com. rur., din judeţul 
Constanţa, pl. Constanţa. 

Este situată în partea septen- 
trională a judeţului, la 34 kil. 
spre N.-V. de orașul Constanţa, 
capitala districtului, și în cea 
vestică a plășci, la 8 kil. de co- 
muna rurală Cara-Murat, reșe- 
dinţa ei.   
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Se mărgineşte la N. cu com. 

rur. Pazarli, de care se desparte 

prin muchea dealului Bilarlar- 

Bair ; la S. cu comunele rurale 

Tortoman și Caratai, din pl. 

Medjidia, despărţindu-se de ele 

prin linie convenţională, care e 

aceeași cu hotarul dintre plăşile 

Constanța și Medjidia; la E. 

cu comuna Cara-Murat, despăr- 

țită fiind de dinsa prin dea- 

lul Dana-Chioi-Bair; iar la V, 

cu com. Taș-Punar din pl. Med- 

jidia, despărţindu-se prin dealul 
Mahomet-Bair. 

Relieful solului e în general 

accidentat; dealurile ating înăl- 

imi mari și sunt întretăiate de 

numeroase văi. Culmea Doro- 

banţul o brăzdează la N. și cul- 
mea Carol la $. 

Cele mai însemnate dealuri 

cari accidentează teritoriul co- 

munci sunt: Mahomet-Bair (140 

m.) la V., Tasli-luc-Bair (170 

m.), Dealul-Lung (134 m.), Da. 

na-Chioi-Bair (120 m.) la: Nord. 

Aceste din urmă sunt rami- 

” ficaţii sudice ale dealului Bilar- 
lar (189 m.) de la hotar, care 

însuși este o muche secundară 

a culmei Dorobanţul ; ele se în- 

"tind printre numeroase văi, cari 
formează împreună valea Torto- 

man. Mai sunt dealurile: Tuzla- 

Iuc-Bair, cu vîrful Bilarlar (129 

m.) la S..V.; Bilarlar (130 m.) 

tot la 5.-V.; Paspala-Rair, cu vir- 

ful Paspala-luc și ramificaţia, 

sud-vestică Buiuc-Bair, cu virful 

Buiuc-luc (116 m.) şi Dere- 

Chioi (108 m.), Dere-Chioi-Bair 
şi Muratan-Bair,cu virfurile Dana- 

Chioi-luc (126 m.) la S. Aceste 

patru din urmă sunt ramificaţi- 

uni orientale ale culmei Carol I, 

Ele sunt de natură humoasă, din 

pămînt bun productiv, însă con- 

trariat în productivitatea sa de 

lipsa “ploilor. Sunt acoperite cu 

semănături şi fineţuri bogate, 

presărate cu movile, însă ar- 

  

  

  

CAROL I 

borii lipsesc aproape cu desă- 
virșire. Movile sant puţine (12), 

toate artificiale, servind capuncte 

de observare și orientare, 

Teritoriul comunei este brăz- 

dat de văile cari formează o 

vale mai mare numită Tortoman 

I. Aceste văi secundare sunt: va- 

lea Tortoman, formată din două 

ramuri: una alcătuită din văile 

Tașli-luc-Dere, Buiuc - Leilarlar- 

şi Tuzla-luc-Dere ; iar alta, alcă- 

tuită din văile: Mangalia-Dere, 

Buiuc-Dere ; cea d'a doua trece 

prin satul Bilarlar sai Doroban- 

ţul. Mai sunt: valea Tortoman II, 

formată din văile Baspala-Ceair, 

Baș- Culac, apoi valea Dere- 

Chioi, unită cu văile Lunga, 

Dana- Chioi- Culac și Hotarul; 

cea d'a doua trece și prin satul 

Dana-Chioi, saii Carol 1. 

Cătunele cari formează com. 

sunt: Dana-Chioi,saii Carol, re- 

şedinţă, în partea estică a com,, 

pe ambele maluri ale văei Dana- 

Chioi saii Dere-Chioi, închis și 

dominat de dealurile: Dealul- 

Lung la N., Dana-Chioi-Bair la 

E., Murat-Bair la S$. şi S-E.; 

cu casele așezate în ordine pe 

uliți paralele și înconjurate cu 

grădini numeroase. Bilarlar saii 

Dorobanţul, în partea vestică 

a comunei, la 4 kil. spre V. de 
reședință, pe valea Bilarlar, în- 

chis și dominat de dealurile 

Paspala-Bair la S., Bilarlar la 

V., Tasli-luc-Bair la N., cu casele 

răspindite fără regulă. 

Suprafaţa sa este de 14073 

hect. sait 140 kil. p., din care: 

413 hect. ocupate .de vetrele 

celor 2 sate, cu 340 case; iar 

restul de 13660 hect., împărțite 

între stat cu proprietarii, cari 

posedă 1606 hect. şi locuitorii, 

cari aii 12054 hect. 

Populaţiunea sa totală, pe a- 

nul 1894, este de 353 fam., cu 
1598 suflete, împărţite ast-fel: 

după sex: 801 bărbaţi, 797 fe-
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mei; după stare civilă: 76 ne- 
căsătoriți, 662 căsătoriţi, 59 vă- 
duvi, 1 divorţat; după instruc- 
ție: 175 ştiind carte, 1423 ne 
știind; după religie: roşo or- 
todoxi, 1 luteran, 539 mahome- 
tani, 8 armeni; după ocupaţie: 
353 agricultori, 18 comercianți; 
sunt 366 contribuabili; 336 îm- 
proprietăriţi, 36  neîmproprie- 
tăriți, 

In privința calităţei pămîntu- 
lui, cele 14073 hect. ale com. 

se divid ast-fel: 413 hect. te- 

ren neproductiv (velrele sate- 
lor), 13660 hect. teren produc- 
tiv, din care: 10918 hect. loc 
cultivabil (din care: 2762 hect. 
ale statului cu proprietarii şi 

8156 hect. ale locuitorilor); 61 

hect. loc necultivat (din care: 

„61 hect. ale statului cu pro- 
prietarii şi 1961 hect. ale lo- 
cuitorilor); 3311 hect. loc izlaz 

(din care: 1350 hect. ale sta- 
tului cu propietarii şi 1961 hect. 
ale locuitorilor); 3o hect. loc 
cu vii (din care: 3 ale statului 
cu proprietarii şi 27 hect. ale 
locuitorilor). - 

In comună sunt 353 plugari, 
cari aii 496 pluguri (285 cu 

boi, 2i1 cu cai), 255 căruțe cu 

boi, 1 maşină de semănat, go 

mașini de secerat, 12 mașini 

de bătut porumbul, 5 triori, 25 

grape de fier, 10 mașini de 

vinturat, 1 maşină de cosit fînul, 

Sunt 244 puțuri (239 în sate și 

„5 pe cîmp). Comuna are 14848 
capete de vite, din cari: 728 

cai, 2549 boi, 16 asini, 11218 oi 

Şi 337 porci. Industria este cea 

domestică. Sunt în cătunul Do- 

robanțul, 2 mori cu aburi. In 

com. Carol I sunt 13 comer- 
cianți, din cari 9 cîrciumari. 

Budgetul comunei este de 

9016 lei la venituri, 5218 lei la 
cheltueli. | 

Căi de comunicaţie sunt numai 

niște drumuri mici comunale sati 
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vecinale, ce duc la satele înve- 

cinate: Cara-Murat, Ghelingec 
Chior-Ceşme. 

Are o biserică, în cătunul 

Carol I, cu hramul Sf. Voevozi 

cu 10 hect. de la stat, deser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreți. 

Sunt 2 şcoli, în ambele că- 

tune cite una, cu 2 învățători 

și 1 învățătoare, cu II elevi 

înscriși, din cari: 81 băeți, 34 

fete. 

Carol 1, (Dana-Chioi), sat, ju- 
deţul Constanţa, în pl. Constan- 

ţa, cătunul de reședință al co- 

munci Carol I, situat mat mult 

în partea vestică a plășei și cea 

sud-estică a comunei, pe Valea- 

Lungă. Este închis la Sud de 
dealul Murat-Bair, cu virful săii 

Murat - luc (130 metri). Supra- 

faţa sa este de 6979 hect., din- 

tre care: 229 hect. sunt ocu- 

pate de vatra satului și de gră- 

dini, cu 196 case. 

Populaţiunea sa este de 208 

familii, cu 977 suflete, ocupîn- 

du-se mai ales cu creșterea vi- 

telor și cu agricultura, Locui- 

torii sunt Romiîni, Turci și Bul- 

gari. Maioritatea o formează Ro- 
miînii numiți Mocani, veniţi din 

Transilvania, în urma războiului 

de la 1877. Acești Mocani și-aii 

format un cuartier aparte, în 

partea sudică a satului. In sat 

se află o școală a comunei și 

o biserică ortodoxă, 

Pămintul este productiv; se 

cultivă mai ales griul și ovă- 

zul. Drumuri com., care plea- 

că din acest sat, sunt în nu- 

măr de 8 și duc la satele ur- 

mătoare: Cara - Murat, Caratai 

prin Hagi-Cabul, Chiostel, Do- 

cuzol, “Tortoman, Bilarlar (Do- 

robanţul), Esther și Palazul-Mic, 

Carol I, com. rur., în pl. Mol- 

dova, județul Roman, pe malul 

drept al riului Siretul și aproape 

  

  

CAROL-DAVILA (PIATRA-TĂIATĂ) 

de vărsarea rîului Moldova în 

„el, spre E. de orașul Roman 
și la o depărtare de 2 kil. de 
el şi de 3 kil. de reședința plă- 

şei, Este așezată pe şes, E for- 
mată din satele: Carol I, Luţca 

şi Sterpul. Are. 385 familii, cu 

1205 suflete, din cari 350 con- 

tribuabili ; locuesc în 289 case. 
Știu carte 38 persoane. Sunt 

710 vite mari cornute, Venitul 

anual al comunei este de 4996 

lei, iar cheltuelile de 4289 lei. 

Este legată cu orașul Roman 
prin șosea. Pe teritoriul ei este 

„un pod de lemn stătător pe riul 
Siretul, 

Carol I, saţ, în jud. Roman, pl. 
Moldova, com. Carol I, pe ma- 
lul drept al riului Siretul și a- 
proape de vărsarea riului Mol- 
dova în el. Se află spre E. de ora- 
şul Roman și la o depărtare de 2 

kil. de el şi de 3 kil. de reședința 

plăşei. Este așezat pe șes. Are 

179 familii, cu 601 suflete, din 

cari 139 contribuabili; locuesc 
în 141 case. Știii carte 30 per- 
soane. Populațiunea este numai 
romină. Sunt 290 vite mari, Se 
face iarmaroc la Sf. Ilie (20 Iu- 

lie). Este legat cu orașul Ro- 

„man prin şosea, In dreptul a- 

cestui sat este un pod de lemn 

stătător peste riul Siretul. A- 

„cest sat este înființat în anul 

1880 prin darea de pămînt la 

noii însurăței și numit ast-fel în 

onoarea M. $. Regelui Carol 1. 

Carol-Davila, (Piatra-Tăiată), 
sursă de apă minerală, în va- 

lea riului Olăneşti, jud. Vilcea, 

dind în 24 ore 2886 litri apă. 

Are ca substanțe fixe: iodure 
alcaline de magnezie şi bromur 

de magnezie (predominante), bi- 

carbonat de magnezie, de calcium 

şi natrium (considerabil concen- 
trate), sulfat de calce și de sodă, 

clorur de calcium (concentrat),



CARP 

silicate de aluminim și phos- 

phate (urme). 

Carp, moșie, în jud. Buzăi, com. 

Cătina, căt. Movara-lui-Enică. Are 

6000 hect., din care $ curături, 

restul fineață și pădure. 

Carpaţi, sistem de munţi, formînd 
un parapet muntos al Europei 

centrale și sudice către cimpiile 

Europei orientale. 

Poziţia geografică. —  Car- 

paţi, ocupă între al 140 24! 30” 
şi 24% 30' longitudine orientală 

Și 440 40 şi 490 45' latitudine 

boreală. o suprafață mai mare 

de 280000 kil. p., între văile 

Moravei, Oderului, Vistulei, Nis- 

trului și cimpiile Dunărei de jos 

și de mijloc cu direcţia de la 

S-E. la NE. 

Carpaţi, fără a putea fi com- 

paraţi cu Alpi, totuși, prin în- 

tinderea și înălțimea lor, con- 

stitue după Alpi, cel mai în- 

semnat sistem orografic al Eu- 

ropei. 

Creasta, lor centrală, trans- 

portată în partea exterioară a 

sistemului, descrie o curbă lungă 

de 1309 kil. cu capetele spriji- 

nite pe Dunăre : odată între 

Pressburg şi Waitzen la gura Mo- 

ravei; şi a doua oară, între Ba- 

ziaşi şi Severin, la intrarea D :- 

nărei în Rominia, Acest vast 

hemiciclu a cărui concavitate e 

întoarsă spre apus către ba- 

sinul de mijloc al Dunărei, for- 

mează un imens parapet care 

adăpostește Ungaria spre cîm- 
piile Sarmatice şi ale Dunărei 

de jos constituind cu multă a- 

proximație și limita politică a 

statului unguresc spre Romiînia 
și Galiţia, 

Carpaţi aii importante puncte 

de contact cu Alpi, cu Sudeți 
Boemiei și cu Balcani. Intre 

gura Moraviei și Buda Pesta: 

Micii Carpaţi și munţii Neogra-   
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dului staii în fața colinelor Lei- 
thei şi ale Granului, santinelele 

înaintate ale Alpilor pe ţărmu- 

rile Dunărei, unde constituesc 

două strimtori strategice cu- 

noscute sub două numiri diferite: 

una Poarta-Ungariei la Press- 

burg; iar cea-laltă, Defileul-Vi- 

segradului între Gran şi Waitzen. 
Intre Baziași și Severin, Car- 

pați par a se împreuna cu Bal- 

cani, cu cari formaii la o epocă 

geologică îndepărtată, stavilarul 

lacului ungar, ce umplea basinul 

de mijloc al Dunărei. Colţarii 

stincoși rup și azi pînza fluviu- 

lui în numeroase puncte de la 

Golubaci la Virciorova, creînd 

dese virtejuri și iuți în toată 

partea Dunărei numită Cazanele 

sait Porţile-de-Fier (turcește De. 
mir-Capu). 

La limita lor nord-vestică, Car. 

paţi, ai un noi și important 

punct de contact cu munții Su- 

deţi, cari se prelungesc spre ei 

prin pragul colinar zis: «Das 

Gesenke» sai Depresiunea Ode- 

rului, pănă în adincitura urmată 

de calea ferată” Vienia-Cracovia. 

Sonnenberg (798 m.) și Oder- 
Gebirge (675 m.) abia merită 

numele de munţi în această re- 

giune așezată 'sub pantele repezi 

ale muntelui Alt- Vater (1494 m.) 

din grupul Sudeţilor. In această 

regiune colinară ia naștere O- 

derul, care curge un moment 

în senz opus cu Beciva la poa- 

lele Carpaţilor și în adiîncitura 

Viena - Cracovia. Peste pragul 

dintre Sudeți și Carpaţi trec 

toate drumurile văilor Oderu- 

lui și Vistulei care se înmă- 

nunchiază apoi în valea Mora- 
vei, pentru a conduce asupra 

Vienei. Depresiunea Oderului 

constitue ast-fel în flancul Car- 

paților nord-vestici o poartă geo- 

grafică, 'o mare intrare a Eu- 

ropei orientale în basinul de 

mijloc al Dunărei, un drum des- 
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chis către Viena printre Car- 

paţi și munţii Boemo-Moraviei. 

In partea centrală Carpaţi 

se subțiază și descresc în punc- 

tul de a-și pierde, pe alocurea 
aspectul muntos. 

Lăţimea lor descreşte de la 
extremităţi către centru. Redusă 

la o șuviță de abia 120 kil. lă- 

țime între debușeurile Tisei și 

Ondavei în cîmpie, ea atinge 

250 kil. în partea nord-vestică 

şi 500 kil. în partea sud-estică 
a sistemului. - 

Carpaţi se prezintă dar geo- 

graficeşte împărțiți în trei mari 

secțiuni sai grupări, și anu- 

me: a) Carpaţi Nord-Occiden- 

tali; 4) Carpaţi Sud-Orientali 

şi c) Carpaţi de mijloc, 

Orografia Carpaţilor.— Car- 

paţi Nord-Occidentali, consti: 
tuc partea N.-V. a sistemului 

şi îmbrățișează în lungime toată 

regiunea dintre Dunăre (Press- 

burg-Waitzen) și Valea-Toplei. 

Grupul Carpaţilor occiden- 

tali, este remarcabil prin regu- 

laritatea conturului și a princi- 

palelor sale linii interioare. Mun- 

ţii săi periferici expiră într'o de- 

presiune exterioară care afectă 

forma unci elipse: Morava, Be- 

civa, Oderul, Vistula, Topla şi 

Dunărea între Pressburg și Wai- 

tzen, curg succesiv în adincă- 

tura eliptică de la poalele Car- 

paţilor nord-vestici, 

_ Axul mare al acestei elipse, 

măsoară, între Pressburg și Epe- 

ries, 240 kil.; axul cel mic mă- 

soară între Teschen și cimpia 

Tisei 150 kil. Văile principale 

ale grupului: Vagul, Granul, - 

Ipoli, Hernadul, Tarcea și To- 

pla, îşi recurbează cursul după 

conturul elipsei periferice, Mai 
mult, ele contribuesc a construi 

un sistem de depresiuni eliptice, 

care pleacă de la Dunăre și de- 

buşează în partea orientală a 

axului asupra Tisei. Prima Îi-
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nie urmează Valea-Vagului, pe 
a afluentului săii Varinca (e. dr.), 
pe a Arvei, apoi depresiunea 
Neumarkt de la Nordul Tatrei, 
de unde împrumută rînd pe rind. 
valea Dunaeţului, pe a Popra- 
dului, pe a Tarcei și pe a Her- 

- nadului, afluent al Tisei (7. d.). 
“Continuitatea acestei linif este 
întreruptă de trei praguri: r-iu 
între Varinca și Arva (Weinne 
Geb.); al 2-lea între Dunaeţ 
şi Poprad (Măgura-Radovan); 
al 3-lea între Poprad și Tarcea. 
A doua linie, la Sud, se recu- 
noaște în valea Neutrei, a Tu- 
rociului, a Vagului şi a Herna- 
dului, unde se unifică cu cea 
precedentă; ea este întreruptă 
de două praguri, între Neutra 
şi Turociii şi între Vag și Her- 
nad. A treia linie e dată de 
valea Granului, a Saiului și a 
„Bodvei, despărțite între ele prin 
“praguri puţin înalte între Ve- 

„+ resco, Dobschau, Rosenau și Tor- 

na. A patra linie, cea mai de 

la Sud, coincide cu văile Ipoli, 

Rima și Saiii. Această segmen- 

taţiune a Carpaţilor nord-vestici, 

face ca întreaga regiune să a- 

pară constituită ca dintr'o suc- 

cesiune -de circumvoluţiuni, cu 

frontul spre partea exterioară 
a elipsei. Primul val începe cu 
Carpaţi-Mici, lanț subţire și pu- 
țin înalt, întins din Dunăre pănă 
în Miava; Rachsturm (740 m.), 

cel mai înalt creştet al săi. 

Intre Miava şi Beciva se suc- 
ced Munţii-Albi — cară își trag 

"numele din albeaţa stîncilor lor 
dolomitice,— și Iavornicul (1064 
m.). Tot lanțul coprins între 
Beciva și Poprad poartă numele 
generic de Beschizii occidentali ; 
ei sunt împărţiţi în: Munţii Ia- 
bluncăi, Beschizii propriii ziși și 

„Munţii Neumarktului, prin văile 
Sola-Chisuţa și Arva-Raba, care 
deschid importante comunicaţi- 

„uni. în Galiţia. Carpaţi- Mici, 

5î339. Marci Diel.o.ueu CGcograjic. tel. [i 

* 
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Munţii-Albi, 

chizii, formează un lanț exte- 
rior neintrerupt pănă în Dunacţ; 
el se continuă cu creasta Ra- 
dovan (1265 m.) dintre Du- 
năeț şi Poprad, care se orien- 
tează spre Sud-Est, pentru a 
se așeza pe același arc cu şirul! 
dintre Toplea-Bodrog și Tarţa- 
Hernad. Acest din urmă e for- 
mat din munții Saros (Mincol 
1157 m.), din munţii Sovarer (Si- 
monca 1092 m.) şi din munții 
trahitici ai Hegyaliei. Lanţul ex- 

terior al Carpaţilor nord-vestici 
constitue o importantă barieră: 

“ înălțimea sa care abia atinge 

740 m. în Rachsturm, se ri- 

dică în Beschizi la 1325, (în 

Lisa-Hora 1570 metri, în Pilsco 
1725 metri), apoi recapătă a: 
proape același nivel în Hegia- 
lia 768 metri. Cea mai puter- 
nică secțiune a acestei încingă- 
tori este a Beschizilor, care 

constitueşte ca o catenă înaintată 

a muntelui Tatra. Povirnișul in- 
terior este scurt și repede; po- 
virnișul exterior al Carpaţilor- 
Albi și al Beschizilor e lin, prelun- 
gindu-și punctele în depărtare pă- 
nă în văile Moravei, Oderului și 

Vistulei. Acest lanţ, exceptînd 
partea de ia Estul văer Popra- 
dului, formează mai peste tot 

frontiera politică; iar în între- 

gul săă, el constitue obstacol 
înaintat ca un parapet, fron- 

tiera militară a Ungariei mun- 
toase despre Moravia şi Galiţia. 
EI prezintă importante soluțiuni 
de continuitate, pe unde străbat 
liniile strategice în Valea-Va- 
gului, în şesul Neumarktului saii 

în valea Tarţei și a Hernadului, 
unde se află obiective a căror 

posesiune permite fie de a opera 
în inima Carpaţilor nord-occi- 
dentali, fie de a înconjura a- 

cest complex muntos pe la ca- 

petele sale. Partea cea mai ac- 
cesibilă a acestei încingători este 

Iablunca și Bes-" 
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cea vestică pănă în Beschizi, 
Drumurile Tărnavei, Buczovei şi 
Miavei, străbat Micii - Carpaţi, 
conducind către Tarnau, Pos- 
tien și Leopoldstadt; drumurile 
Clanceniţei, Congencaului al pa- 
sului Vlara trec Munţii - Albi, 

conducind spre: Neustadt, Pu- 

cho și Trencin; drumurile Ja- 

bluncăi (Jablunca-Pas, 551 m.), 

ale Solei, al Babigorii, al Ra- 

bei-Arva și Rabci- Dunăeţ, al 

defileurilor Crocinsco (Dunăeţ) 
şi Leluchov (Poprad), trec Bes- 
chizi pe locuri grele, peste Ja- 
blunca, Beschizi centrali sai 
Munţii - Neumarktului, condu - 
cînd la Sillein, Slaniţa, Neu- 
markt și Eperies. Kaschau şi E- 
peries sunt importante obiective 
ale drumurilor ce trec lanţul - 
dintre Tarţa și Toplea printre 
munţii Sarosului și Sovarului, 

printre acești din urmă și ai 

Hegialiei. Al doilea lanț începe 
între Gran și Neutra prin munții 
Neutrei (Galgoci) care ţin pănă 
în Turociii şi Vag și se conti- 
nuă apoi prin Măgura-Arvei pe 
dreapta Vagului. La Estul Ar- 
vei între Arva, Dunăeţ, Poprad 
și Vag, care îl înconjură ca un 
drum de rondă, apare grupul 
Marelui - Tatra; în acesta se 
deosebesc: Tatra la centru, Hra- 
dosin la V. și Măgura-Zipsei 

“la E. La Estul Tatrei, între Po- 
prad, Galintz şi Tarcea, se află 
Munţii-Zipsei spintecaţi la Sud 
prin Valea-Hernadului. Lanţul 
care începe în Dunăre cu munţii 
Neutrei cresc progresiv în înăl- 
ţime, pănă în Mincov (1364 m.), 
virful culminant al micului Tatra. 
Măgura - Arvei, culminantă de 
Crivan-Tatra (1666 m.) consti- 
tue o creastă compactă între 
Varinca, Vag și Arva. Dar cel | 
mai important masiv, nu numai 
al acestui șir dar al întregului 
sistem al Carpaţilor nord-vestică, 
este al Tatrei, format din stinci
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cristaline, impozant priii aspec- 

"tul crestei sale lungi și știrbită 
ca un fierăstrăti, prin goliciunea 

păreților săi stincoși și abrupți, 

prin prezenţa lacurilor sale sus- 

pendate la altitudini de la 1400 

la 2025 metri. Masivul Tatrei 

are aproape 100 kil. lungime și 

15 la 25 kil. lărgime, cu pante 

mai dulci către N. şi repezi la 

S. Partea centrală a Tatrei po- 

sedă cele mai mari înălțimi din 

tot sistemul Carpatic: Rohaci 

(2225 m.), dolomitic la V.; Cri- 

vanul (2500 m.) și Gerlsdorf 

(2663 m.) granitici la E., etc. 

Creasta Marelui - Tatra ocu- 

pînd pariea centrală a Carpa: 

ților nord-vestici, joacă un rol 
în clima și idrografia lor: ea 

opreşte vînturile îngheţate ale 

oceanului polar, și stăvilește 

vînturile temperate care suflă 

despre S.; contrastul este ast-fel 

caracteristic între clima nordică 

și cea sudică a Carpaţilor oc- 

“ cidentali. J.a Estul Tatrei, Mun- 

ţi-Zipsei formează o depresiune 

a reliefului acestui lanţ; cea mai 

mare înălțime, Ihla (1284 m.), se 

află la N,, în prelungirea Tatrei. 

Lanțul al 3-lea începe prin 

munţii Bars dintre Neutra-Gran 

şi “Turociul, se prelungește la 

Est prin masivul dintre Turo- 

ciul, Vag şi Gran, unde formează 

grupul micului Tatra, pănă în 

sorgintele Golniţului, de aci se 

continuă pănă la Kaschau, fiind 

limitat. pe partea nordică și es- 

tică de Hernad. Munţii Bars a- 
ting în Placnik, 1348 m. Gru- 

-pul micului Tatra (Nizna-Tatra) 

coprinde: Tatra-Mare, puternică 

creastă întinsă de la N. la S. 

în lungul Turociului din Gran, 

pănă în Vag; Nizna-Tatra, șir 

în care calcarul acopere un sîim- 

bure cristalin şi constitue cel 

mai puternic munte al Carpaţi- 

lor-Nord-Occidentali după Ta- 

tra; creasta sa atinge în Giom-   
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ber 2045 m., iar în Cralovahola 

1943 m. 
Nizna - Tatra se prelungește 

recurbîndu-se ușor spre Sud, 

pănă la Kaschau; Golniţul îl 

desparte în două creste; cea su- 

dică coprinde cele mai mari cres- 

tete: Goldener-Fisch (1316 m.) 

şi Coisovska-Hola (1248 m.) 

Munţii de la Sudul șirului pre- 

cedent constitue un masiv cen- 

tral al Carpăţilor nord-vestici 

de forma eliptică în conturul săi 

general. Linia Eipel-Rima-Saiul 

desface din acest masiv la Sud 

o antecatenă, afectînd ca și în- 

tregul masiv, din care face par- 

te, forma unei elipse însă cu 

contururi mai bine definite şi 

mult mai turtită. în forma sa 

generală; axul ei mare trece 

la Miscolci și ceva mai sus de 

gura Eipelului. Crestele inte- 

rioare, prezintă în genere mul- 

tă confuziune în rînduiala lor. 

Se deosibeşte aci: 1. un lanţ 

mai susținut la Sudul Grarnu- 
lui, întrapînd cele mai mari creş- 

tete ale regiunei: Silma (1104 

m.), Poliana (1459 m.), Fabova- 

Hola (1441 m.), Stolița (1480m.); 

2. o serie de grupuri deluroase 

şi de muscelele culminate de 

piscurile: Ciovanioș (1939 m.), 

Matra (1009 m.), Bicu (952 m.), 

Tegaru (798 m.); '3. un com- 

plex de văi cu scurgerea în ge- 

nere la Sud ca: Eipelul, Rima, 

Saiul, în cursul lor superior; a- 

poi: Bodva, Zagiva, Tarna și 

Erlau, care tae d'a curmezișul 

elipsa sudică. 
Intre Gran și Eipel se înalță 

munţii Chemniţului, prelungiţi 

spre Est printr'o întinsă regiune 

vulcanică. Trahitul abundează 

de preferinţă în constituțiunea 

acestor munţi, cărora 's'a dat 
şi numele de zznzfi7 metalici ai 

Ungariei, din cauza zăcămintelor 

lor metalice, mai ales în împre- 
"-jurimile Chemniţului.   
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Restul regiunei la ist, for- 

mează înălțimele Gâmăr şi Șe- 

pes, constituite din terenuri cal- 

care, formaţiune care se prelun- 

- gește şi la Estul Tatrei pănă în 

Valea-Tarcei și sunt renumite 

prin avuţiile lor metalice și peş- 

terile glaciale şi cu stalactite de 

la Syadels, Aggetelek, Syilicze, 

e:c; Valea-Hernadului este în- 

globată în terenuri trahitice, de 

oare-ce acestor formațiuni apar- 

ţine şi lanţul din Estul Herna- 

dului, cunoscut sub numele de 

Munții-Sovarului și  Fegialia. 

Partea sudică a masivului cen- 

tral, ia numele de Munţil-Neo- 

gradului (trahitici în mare par- 

te) între Eipel şi Zagiva; de 

Munţii-Matrei, grupe pitorești, 

între Zagiva și Torna; de Mun- 

ții-Bicului la Estul Erlaului. 
4) Carpaţii-Sud-Orientali, for- | 

mează partea muntoasă a ve- 

chei Dacii, ei constitue o pro: 

tuberanță sud-estică a sistemu- 

lui carpatic, un complex muntos 

adunat în interiorul unei elipse, 

al cărei ax mare ar fi dat în 

direcţiunae printr'o linie ce ar 

uni Baziașul cu Iași; iar axul 

cel mic prin linia Deş-Olteniţa. 

Oraşele Rimnicul-Sărat, Buzăul, 

Ploeşti, Slatina, Craiova, Arad, 

Oradea-Mare și Satul-Mare, _si- 

tuate la debușeurile muntelui 

asupra cîmpiilor Dunărei de jos 

şi de mijloc, Valea-Prutului din 

jos de Lipcani, pănă aproape 

de gura sa și a Dunărei între 

Ostrovul- Corbului şi Argeșul 

dai cu multă aproximațiune con- 

turul acestei elipse. 

La ex:erior, Tisa de la To- 

kai la gura ei, Dunărea de la 

gura Tisei la Cernavodă, Nis- 

trul între Hotin și Marea- Nea- 

gră și parte din coastele acestei 

Mări, determină o nouă elipsă 

aproape concentrică cu elipsa 

. Carpaţilor - Dacici. Intre aceste 

două curbe concentrice zac șe-
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surile. Maramureșului, Crişianei 
şi Banatului, întreaga cîmpie a- 
luvionară a Munteniei și Basa- 
rabia. Protuberanța dacică pre- 
zintă în centrul ci o mare de- 
presiune a cărei altitudine mij- 
locie nu trece de 500 m,, prin 
opozițiune cu Carpaţii nord-ves- 

i tici, unde cele mai mari înăl- 

țimi, concentrate în partea cen- 
trală a grupului variază între 
2045 m. și 2663 m. Cei mai 

voluminoşi munți ai Carpaţilor- 
Dacici cercuesc acest fund înăl- 
fat, constituind în întregul lor 

ceea ce se numește de obiceit 

platoul saă bastionul Transil- 
van. Pe  marginele platoului 
Transilvan se înalță succesiv, 
ca pentru ai închide intrarea: 
Alpii-Transilvanici la S., Carpa- 
ții- Orientali la E., Munţii vestici 

ai Transilvaniei la V., munţii 
Lăpuşului și ai Țibleşului la N. 

Această încingătoare constituită, 

cînd dintr'un lanţ unic, cînd din 

două saii chiar trei lanțuri pa- 

ralele, prezintă trei praguri, pe 

unde accesul platoului este mai 

înlesnicios: o poartă nord-ves- 
tică între Crişul-Repede și So- 

meş, unde cele mai mari înăl- 

țimi nu trec de 700 metri; o 

poartă vestică, din Mureș pănă 
în Valea-Bistrei, unde munții 

Ruscăi iati aspectul deluros, în 

fața maselor puternice ale Re- 
tezatului și Munților- Negri de 

la Sudul lor; o poartă sud-es- 
tică, a 3-a intrare largă a pla- 

toului, coprinsă între Valea-Dim- 
boviţei şi a Buzăului, pe unde 
trec Alpii-Transilvaniei, drumu- 

rile Dimboviţei, Prahovei, Dof. 

tanei, Teleajenului şi Buzăului, 

Trei. rîuri mari: Someşul, Mu- 

reșul și Oltul, după ce și-a îm- 

părțit apele basinului Transil- 
van, rup barierile muntoase ce 

țărmuresc acest basin și duc a- 

pele sale în Tisa şi Dunăre. 
“Considerată în întregul ei,   
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protuberanța dacică este seg- 

mentată de un complex de de- 
presiuni cari contribuesc a, orien- 

ta în studiul detaliurilor sale. 

1. Sistemul depresiunilor pa- 
ralele care, în peninsula Balca- 

nică, îmbrățișează, văile Mora- | 
vei, Vardarului și Strumcă, pare 
a se recunoaște în Carpaţi: 

a) În depresiunea Lugoş-Vidin 
(în care cad pe rînd Timeșul, 
Cerna și Dunărea între Orşova 
şi Vidin); | 

b) In depresiunea Simeria- 
Bechet în care curg Streiul pe 
clina transilvană şi Jiul pe cea 
romînă ; 

c) In valea Oltului de la 

Turnul-Roşu la gura Oltului; 
d) In depresiunea Moldova- 

Siret, care, în traseul ei gene- 
ral e paralel cu cele precedinţi. 

2. Dunărea de la gura Tisei la 

Orşova și Mureșul de la Deva 

la Segedin, ca și axul general 

al celor trei Crișuri, ai o direc: 
-țiune paralelă. 

3. "Bistriţa, Moldova, Moldo- 

vița şi Ceremușele cît timp se 

găsesc în regiunea curat mun- 

toasă, Bistricioara în partea su- 

perioară, Domucul, Tărcăul, A- 

săul și Taslaiele, Borsa-Tisa pă- 

nă la Hust, Mureșul pănă la 

Sepsi-Sf.-Giorzu, curg în depre- 
siuni longitudinale ale. Carpa- 
ților orientali. 

4. In fine, în partea interioară 

-a platoului transilvan, Someșul: 

Mare şi Someșul-Mic pănă la 

împreunarea lor la Deș, Mure- 
şul, cele două Tirnave şi Oltul, 

contruesc un sistem de linii pa: 

ralele toate orientate în direcțiu- 
nea Şud-st-Nord-V est. 

Alpii Transilvaniei, stăvilarul 

sudic. al 'basinului transilvan, 

constituește secțiunea cea mai 

puternică a încingătoarei aces- 

tul basin; aci găsim cele mai 

mari altitudini ale întregului 

“cercuit. Linia despărțitoare a   
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apelor celor două povirnișuri 
ale Alpilor-Transilvani întinsă 

din Porţile-de-Fier ale Dunărei, 

dintre cele două clişiuri, pănă 
în sorgințile Biscei, se încovoaie 
la extremități pentru a se lega 

d'oparte cu Carpaţii orientali, 

de alta cu Balcanii. Ea este 

mai peste tot transportată disi- 
metric în partea nordică a lan- 

țului. De aci clina interioară 

repede, constituind ca un pe- 

rete al basinului transilvan ; iar 

cea exterioară lină, căzind trep- 

tat de la cele mai mari înălțimi 
“ce ating acești munţi pănă în 
cimpia Munteniei. 

Se obişniește a se împărți a- 

ceastă clină, pentru studiul ei, 
în o zonă curat muntoasă la 

N; o zonă de muscele, dealuri 

și coline la centru; o zonă de 

şesuri la S. Aceste zone se di- 

ferenţiază de altmintrelea prin- 
tr'un complex de caractere fi. 

zice referitoare la altitudine, cli- 

ma, viabilitate, producțiune, etc. 

Cele mai mari creste ale Al- 
pilor-Transilvani se găsesc une- 

ori, la Sudul linii despărțitoare a, 

apelor; alte-ori la Nordul ei. 
Alpii Transilvaniei se pot con- 

sidera întinși la N. pănă în Mu- 

reş, Secaş și Cibin; şi mai la 

E., pănă în cimpia Făgărașului, 

"a. Birsei (Brașovului) și a celor 

Trei-Scaune pe a doua jumă- 

tate a lungimei lor. Oltul este 

singura apă care tae Alpii Tran- 

silvaniei pentru a-şi croi drum 

către Dunăre, împărțind acești 

munți în două părți aproape e- 

gale, prin pasul Turnului-Roșu. 

Catena centrală a Alpilor Tran- 

silvaniei începe din Dunăre, în 

Banat, -cu munții Stretinei, ce 

pătrund prin capătul lor sudic 
întocmai ca o pană în munții 

Serbiei, cu care constituesc cele 

două strimtori ale Dunărei zise 

Clisura-Superioară și Clisura-In- 

ferioară, unde stîncele opuse se
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ridică unele peste altele la sute 

de metri d'asupra pinzei fluviu- 

lui,” în formă de pereţi uriași, 

clădiți unul în fața altuia și ale 

căror puternice temelii se îm- 

preună pe sub apele fluviului, 

trămițind de repetate ori la su- 

prafața lui mase și colți stîn- 

coși cari jenează' navigaţiunea 

creînd cataracte și virtejuri, (re- 

pezi-curenţi, iuți în localitate), 

cunoscute în localitate sub nu- 

mele de cazane. Cele două cli- 

suri -cunstituesc aci Poarta-de- 
„Fier superioară a Dunărei. Tot 

muntele de la Vestul Porţel-O- 

- rientale (depresiunea Timeş-Cer- 

na) constitue masivul Banatic, 

grup cu contururile bine de- 

finite prin Dunăre la S$., depre- 

siunea Cerna-Timeș la E., și 

prin șesul Banatului la V. Aci 

apar mai ales: Creasta Streti- 

„nei în direcțiune N.-S. și creasta 
Locvei între Nera și Dunăre, 

apoi: Cirja (1161 m.), Siminicul 

(1445 m.), Nemanul (1058 m.), 

Pleșuva (1147 m.),  despărțind 
apele Nerei și pe ale Temeșu- 

lui, de ale Carașiului Birzavei 
şi -Poganișului. 

In. jumătatea. dintre Dunăre 

și Olt a. Alpilor Transilvaniei 

pe lîngă marile depresiuni trans- 

versale semnalate deja (Porţile- 

de-Fier, Poarta-Orientală, linia 

Jii-Strei), mai apar alte depre- 

siuni secundare cari nu joacă 

nici un rol în distribuțiunea gru- 

“pelor acestor munţi. Mai întiîiii 

apare în partea, sudică a liniei 

despărţitoare a apelor, încovo- 

indu-se ca și aceasta, un șanț 
în al cărui fund, Cerna și Jiul- 
Rominesc, Jiul-Transilvan şi Lo- 

trul, curg în senz opus înainte 

de a se vărsa în Dunăre, Jii şi 

Olt, canalele lor naturale de 

scurgere. La Nordul depresiu- 

„nel precedente, Poarta-de-Fier- 

Transilvană, desparte din masa 

Carpaţilor antecatena munţilor   

Ruscăi care se întinde pănă în 

Mureş. Grupul dintre depresiu- 

nile Porţei-Orientale, a Porţei- 

Transilvane şi depresiunea Jii- 

Strei, înglobează toată valea Cer- 

nci și pe a Jiului romînesc. Va- 

lea-Lapușnicului pe clina nor- 

dică a acestui grup şi Valea- 

Tismanei pe clina lui sudică îl 

împart în patru părți: Munţii- 

Negri, între Poarta-Orientală, 

Poarta - Transilvană și Sebeş; 

Munţii-Retezatului, între Lăpuș- 

nic, Strei și Jiul romiînesc; 

Munţii-Vulcanului, la Sudul Jiu- 

lui rominesc și la Estul Tisma- 

nci, pănă în defileul Lainicilor; 

Munţii - Mehedinţii, complectînd 

restul grupului, între Munţii-Ne- 

gri, Masivul-Banatului și Munţii- 

Vulcanului, Cele mai mari creş- 

tete se află în partea centrală 

a grupului, în Retezatul (2447 

m.), Gugu (2204 m.), şi Sarcu 

(2190m.).Acest grup are trei con- 
tacturi importante cu munții îm- 

prejmuitori: pragul Porţei-Tran- 

silvane (656 m.) la N., pe unde 
se leagă cu munţii Ruscăi; pra- 

gul Porţei-Orientale (Domașnea) 

la V., care îl' leagă cu Masivul- 

Banatic; pragul Merișorului la 

E, dincolo de care apar Munţii- 
Sebeșului. 

Peste aceste praguri, trec cele 

mai lesnicioase comunicaţiuni, 

cari ai pus în toate vremurile 

în legătură populaţiunile Olte- 
niei cu ale Banatului și Transil- 

vanici. La Nordul Porţei-Tran- 

silvane apare grupul Ruscăi, 

muntos în partea lui sudică unde 

Virful-Padeşului (1380 m.), Po- 

iana-Ruscăi (1360 m.), și v. So- 

silor (1185 m.) sunt cei mai 
înalți reprezentanţi ai săi. 

La Nordul acestor virfuri, de 

la Deva și pănă la eşirea Mu- 

- reșului în cîmpie, regiunea este 

simplu deluroasă. Valea-Begăi 

deschide o comunicaţiune mare 

între inima Banatului și interio-   

rul defileului Mureșului în par- 

tea N.-V. a acestor nunţi, 

Regiunea dintre Mureș și Pâr- 

ta-de-Fier-Transilvană constitue 

una. din marile intrări ale Tran- 

silvaniei, o poartă geografică, în 

toate veacurile apreciată de o- 

„cupaţii ținuturilor opuse. Gru- 
pul dintre pragul Merişorului 

Qii-Streii) și pasul Turnului-Ro- 

șu (Olt), se întinde în Transil- 

vania în dreptul munţilor Rete- 

zatului și ai Ruscăi pănă în Ci- 

biul-Secaș și Mureș. Subţiat în 

partea. centrală, între Livezeni 

(Jin) şi Gura-Lotrului, se lărgește 

spre Sud între Jii și Olt și 

mai ales spre Nord între Haţeg 

și Sibiu. Două spintecături apar 

. în direcțiunea de Est-Vest consti- 

„tuînd trei lanţuri paralele: una 

la Sud, în care curg în senz o- 

pus Lotrul.și un afluent al Jiu- 

lui-Transilvan; alta la Nord, în 

care curg Jiul- Transilvan, Se- 
beșul - Superior și Riul- Satului. 

Creasta nordică culminată de 

Cindrelul (2248 m.), V.- Petrii 

(2133 m), Surianu (2061 m.) 
leagă grupul întreg cu munții 

Retezatului; ea este ruptă în 

partea vestică de valea Sebeşului. 

Creasta centrală culminată de 

Paring este cea mai înaltă și con- 

stitue linia despărțitoare a ape- 

lor celor două cline. Creasta 

sudică se ţine pe dreapta Lo- 

trului; ea formează baza între- 

gului povirniș meridional al gru- 

-pului, unde se disting mai ales 

Gilortul, afluent al Jiului şi Ol- 
tețul, afluent al Oltului, Ina. - 
cest- grup deosebim, pe lingă 

munții clinei nordice, Munţii- 

Păringului culminaţi de Mindra, -: 

(2520 m.), Părîngul şi Cirja în- 

tre Jii şi sorgintele Lotrului; : 

apoi Munţii-Lotrului coprinzind 
ambele catene care înglobează 

cursul Lotrului. La Estul Oltului, 

șirul Alpilor Transilvaniei se 

unifică într'o singură creastă ca
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pentru a rezista, trecerii Oltului 
care, în Transilvania, curge la 
poalele sale. Această creastă cu-! 
“noscută sub numele de Munţii. 
Făgărașului se întinde pănă în 
drumul pasului Bran, în fața 
cimpiei Birsei, unde Piatra-Cra- 
iului (2241 m.) ridică la 9oo.m, 
'stincile sale aproape verticale, 
d'asupra pragului deja înălțat 
al Branului. Creasta Munţilor. 
Făgărașului apare ca un zid 
uriaș între pasurile Turnului: 
Roșu şi al Branului. Nicăiri Car. 
pații sud -orientali nu prezintă 
atita succesiune în prezența vir- 
furilor înalte și așezarea lor pe 
aceeași linie, ca în aceşti munți. 
Aci Negoiul (2536 m.) atinge 
cea mai mare înălțime din tot 
sistemul carpatic, după piscul 
Gerlsdorf (2663 m.) al marelui 
Tatra; vin apoi: Buteanul (2510 
m.), Colţul- Vistei (2520 m.), 
Urla (2479 m.) şi Berevoescu 
(2240 m.). La cele două extre- 
mități, Surul (2288 m.) culmi- 
nează profunziunea în care cur- 
ge Oltul (352 m.) cu aproape 
2000 m., pe cind Piatra-Craiului 
îmbrățișează stîncele sale am- 

bele cline ale Alpilor-Transil- 
vani. Munţii - Făgărașului pre- 
zintă spre N. o pantă scurtă și 
precipişe; iar spre S. o succe.- 
siune de plaiuri ce se lasă lin 
către cimpie. Apele clinei nor- 
dice sunt impetuoşi torenți; a- 
pele clinei sudice sunt, din con- 
tra, importante chiar în zona 
curat muntoasă; apele centrale 
ale clinei sudice: Argeșul, Vil- 
sanul, Riul-Doamnei, Rîul-Tir- 
gului și Argeșelul constituesc un 
mic basin idrografic cu văile con- 
vergente. Dimboviţa la Estul sis- 
temului și Topologul de la Ves- 

» tul săii ai cursul divergent. 
Pe clina sudică se deose- 

bește mai ales plaiul Iezerului 
(cu Piatra -lezerului 2240 m., 
Păpuşa 2426), puternică creastă 

“Pf
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înclinată de 450 pe a Făgărașu- 

lui şi servind de basa întregu- 

lui sistem orografic dintre văile 
Dimboviţei şi Riului-Doamnei. 
Alpii Transilvaniei se prelungesc 
la Estul pasului Bran sub nu- 

mele de Munţii-Birsei și ai Bu-- 
zăului pănă în Carpaţi orien- 
tali. Pasul Predeluş (Doftana) 
desparte Munţii-Birsei de ai Bu- 
zăului; această depresiune co- 

respunde chiar la o schimbare 
în constituţiunea geologică a te- 
renului. Linia crestelor celor mai 

înalte care în Munţii-Făgărașu- 
lui afectează forma simplă a unui 

arc, își întoarce în Munţii-Birsei 

şi ai Buzăului, curbura cînd către 
interiorul cind către exteriorul 

basinului Transilvan. In Munţii- 
Buzăului ea chiar încetează de a 

coincide cu linia crestelor celor. 

mai înalte, care se ţine mai la 
S.; aci avem dară două creste: 

una la N. neîntreruptă ocolind 
sorgințele Buzăului, Biscei-Mari 

și Biscei-Mici pănă în Lăcăuţi; 

alta la S. jalonată prin Grohotiș 

(1771 m.), Ciucaş (1958 m.) și 

Pentelei (1776 m.), precurmată 
"de aspre defileuri, prin care 

scapă spre S. Buzăul, Bisca-Mare 
şi Bisca-Mică.: 

In Munţii-Birsei cele mai mari 

înălțimi sunt: Mitarcea (2140 m.), 

Strunga (2078 m.), Omul (2508 

m.), le găsim de obște d'alungul 

liniei, despărţitoare a apelor ; în 

Munţii - Buzăului, unde relieful 
scade, cele mai mari înălțimi 

"sunt pe creasta sudică: în Gro- 

hotiş (1764 m.), Ciucaş (1958 

m.), Creasta-Tătarului cu Tăta- 

rul-Mare (1415 m.) și Tătarul- 

Mic, Penteleul (1776 m.). Par- 

tea centrală a Munţilor - Buzău- 

"lui acuză o depresiune în ra- 

port cu virfurile Grohotiș - Ciu: 

caș și Penteleul-Cilianoș care for- 

mează extremitățile lor; peste 

această depresiune trece vechiul 

dram al. Pasului-Tătarului iar la | 
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Vest se află Pasul- Buzăului, 
defileă remarcabil, tăiat chiar 
în grosimea, crestei sudice. In 
Munţii: Birsei cele mai volumi- 
noase mase înconjoară sorgin- 
țele Ialomiţei pe clina sudică: 
și proectează puternice contra- 

forturi pe cea nordică: Creasta- 
Leotei (Mitarcea), Strunga și Ca- 

raimanul sai Bucegii rechiamă 
prin înălțimea, goliciunea, şi ver- 

ticalitatea stincilor lor munţii 
Făgărașului. La Vestul acestui 
grup, creasta se lățește, scade " 

„în înălțime și ia aspectul unui 

platoiă : aci e Poarta: Branului, 

una din depresiunile cele mai 

caracteristice ale muchii Alpi- 

lor Transilvaniei ; ea se vede cu 

ochii liberi chiar din cimpiile 

Munteniei și fu una din trece- 

rile mari ale Transilvaniei în 

toate veacurile. La Estul săi, - 

Pasul-Predealului pune în legă- 

tură Valea - Prahovei cu a Te- 

meșului; aci terenul cade ca o 

treaptă sub stîncele aproape ver-. 

ticale ale Caraimanului. Depre- 

siunea Predealului se vede din 

cîmpiile Munteniei, imediat la 

Estul Caraimanului și constitue 

„azi trecătoare cea mai importan- 

tă din toți Carpaţii Romîniei. 

Carpaţii - Orientali, formează 

stăvilarul estic al basinului tran- 

silvan. Acești munți nu ajung 
nici odată la înălțimile Alpilor. 
Transilvani. Cele mat mari înăl- 

țimi se află în partea lor sep- 
tentrională. Ceahlăul (1911 m.), 
pe clina estică, este cel mai 
înalt din toți munţii Moldo-Tran- 
silvaniei; munţii Călimanului (cu 
Pietrosul 2102 m. şi  Izvorul- 
Călimanului 2023 m.), constitue 
între Mureș și Bistriţa cel mai 
puternic masiv. la limita Moldo- 
vei, Transilvaniei și Bucovinei; 
Munţii-Rodnei (cu Ineul 2280 
mm. și Pietrosul2305 m.) între So- 
meș și Borsea, este cel mai puter- 
nic representant al Carpaţilor-O-
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rientali şi baza unui întreg grup 

dezvoltat pe clima lor vestică, 

între Valea-Maramureșului (Vi- 

săii-Tisa) și Someș. Acest grup 

formează stăvilarul nordic al ba- 

sinului transilvan. 

„Nici un pisc al Carpaţilor-O- 

rientali de la sorgințele Bisce- 

lor la Ceahlăă nu atinge înăiţi- 

mea de 1809 m.; în cit această 

parte corespunde unei depresi- 

uni generale, a crestelor mun- 

toase, unde se grămădesc cele 

mai multe comunicațiuni dintre 

clinele opuse (Oituzul, Uzul, Tro- 

tușul, Bicazul). . Totuşi prin lă- 

țimea şi prin alternarea lanţuri- 

„lor lor, ei constituesc o regiune 

muntoasă remarcabilă. Caracte- 

rul esenţial al acestor munți este 

spintecarea lor prin depresiuni 

paralele crestei centrale, une-ori 

neîntrerupte, de cele mai multe 

ori infundate. O primă depresi- 
une apare imediat la Vestul linii 

despărțitoarea apelor celor două 

cline; aci curg unul spre N,, 

altul spre: S.: Mureșul şi Oltul. 

Dar mai ales pe clina orientală 

se înmulțesc spintecăturile lo: 

" situdinale: Bistriţa reprezintă 

pe cea mai lungă din acestea; 

- apoi vin cele două Ceremușuri, 

Moldova, Moldoviţa, Cracăul, 

etc. la Estul Bistriţei; Neagra- 

Broştenilor, Bistricioara şi Bica- 

zul, în partea sperioară a cursu- 

lui lor; Domucul, Tarcăul, A- 

săul, Taslacle și Trotușul, între 

" Comănești și Oneşti, etc. | 

Alături cu spintecăturile lon- 

gitudinale există fracturi şi de- 

presiuni transversale cari deter- 

mină principalele linii de acces 

ale regiunei muntoase odată cu 

principalele linii de comunicaţi- 

une între cele două cline. De citat 

avem: 1. pasul Rodnei deschis 

de Valea - Someşului; 2. pasul 

Bărgăului, deschis de Bistrița 

transilvană între Transilvania și 

- Bucovina; 3. Văile Negrişoarei,   

Bistricioarei și Bicazului în por- 

țiunea lor normală crestei prin- 

cipale; 4. depresiunea Tulgheș- 

Moinești-Bacăii care deschide 

între Cic-Sereda şi Bacăii cea 

mai directă linie de comunica- 

ţie peste tripla creastă a Carpa- 

ților-Orientali; ş. Valea-Uzului 

şi Oituzului care daii în Valea- 

Trotușului, încă în regiunea 

muntoasă. 

Carpaţii-Orientali, se prezintă 

pe. marginea estică a. platoului 

transilvan, reculeși mat ales în 

două șiruri: o antecatenă ves- 

tică, înglobată în interiorul pla- 

toului și un șir principal la Est, 

căruia. se reservează de obiceii 
numele de Carpaţii-Orientali. 

Antecatena vestică apare la 

Vestul-Mureșului și Oltului su- 

perior urmind paralel cu șirul 

principal cu care se leagă de 

două ori: printre sorginţele Ol- 
tului și ale. Mureşului și printre 

sorgințele pîriului Caşon și Olt. 

În unghiul dintre Alpii Tran- 

silvaniei şi Carpaţii-Orientali, 

apare o nouă bară muntoasă 

lipită de 'o parte de: Carpa- 

ţii-Orientali între Oituz şi Uz; 

de alta de Muuţii-Făgărașu - 

lui, constituind și ea tot ca 

o antecatenă a încingătoarei ex- 

terioare a basinului transilvan. 

Acest sistem de antecatene ale 

şirului principal al Carpaţilor- 

Sd-Orientali prezintă trei frac- 

turi: una la Sudui Munţilor-Că. 

limani, prin care scapă Mureşul; 

a doua în partea sudică a siste- 

mului, la juncțiunea. celor două 

catene pe u :de scapă Oltul din 
ţinutul Ciucului înal Birsei, a- 

poi din acest din urmă în al Fă- 

găraşului. Acest lanț înaintat al 

„Carpaţilor are cite odată înăl- 

țimi mai mari ca șirul de la Iis- 

tul seii. El începe la Sudul Mun- 

ţilor-Călimani sub numele . de 

Munţii - Gurghiului (Funcelele 

1685 m.), cari ţin pănă în Tar- 

„la Nord masivul   

nava-Mică. Intre O't şi Tărnava- 

Mare Munţii-Arghitei (1798 m.) 

ating cea mai mare înălțime a 

acestei catene. Creasta culmi- 

nată de Virful-Ciucuc (1560 m.) 

țărmurește Oltul, înainte de în- 

trarea lui în defleul “Tuşnadu- 

lui; vin apoi Munţii-Persanilor 

cu Măgura (1106 m.) încadraţi 

de Olt de la Feldioara la Sar- 

cani; Munţii-Barotului încadraţi 

"de Olt la Est, Sad și Vest; şi 

munții de la Estul defileului 

Tușnadului (cu Puturosul, 1246 

m.) Aceste din urmă trei gru-. 

pulețe despart șesul din colțul 

sud-estic al platoului de interio- 

rul basinului transilvan. 

"Al doilea șir formează creasta 

principală a Carpaţilor-Orientali 

şi cu aceasta linia despărțitoare 

a apelor celor două cline. Ei 

continuă, în direcțiunea nord- 
vestică șirul Alpilor-Transilvani 

prin :. Munţii-Brescului, al Caşo- 

nului și ai Ciucului care se suc- 

ced pănă în sorgințele Oltului; 

ai Gherghiului și ai Călimanului, 

cari cercuesc la exterior curba 

Mureșului de la originea ei pănă 

la Regin ; ai Bistriţei și ai Rod- 

nei, cari se succed pe clina înte- 

rioară a Carpaţilor-Orientali din 
Bistriţa 'Transilvană pănă în 
Visău și Iza. Pe clina exteri- 

oară găsim mai ales: Munţii- 

Vrancei, ai Zăbrăuţilor și ai 

Oituzului înglobind cursurile: 

Putnei, Zăbrăuţilor şi Oituzul, 

în dreptul munților Breţcani ai 

clinei interioare; apoi, AMunţii- 

Tazlăului şi ai Tarcăului înglo- 

bînd cursurile apelor cu același 

nume, în dreptul munților Ciu- 

cului ai clinei interioare; mai 

Ceahlăului, 

pe al Grinţiesului, pe al Gaboii 

şi Pietrosului, care constituesc 

ca un lanţ în lungul Bistriţei, 

segmentat de fracturile Bica- 

zului,  Bistricioarei și Negrei- 

'Broscenilor. La Est, în tot lun- .
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gul Bistriței se: întind Munţii- 
Bistriţei  Moldovene, lung șir 
a cărei linie culminantă însoțește 
de aproape cursul Bistriţei pănă 
la orașul Piatra. Munţii-Bistri- 
ței se prelungesc spre Sud prin- 
tre Siret şi Trotuș prin două 
şiruri paralele, despărțite între 
ele de Valca-Tazlăului. 

Basinul Transilvan este în- 
chis la V. printr'un grup pu- 

-ternic şi compact întins între 
Valea:Mureșului și a Crișului. 
Repede, constituind munții apu- 
seni ai Transilvaniei, numire re- 

zervată de obiceii părței cen- 
trale a acestui stăvilar, La cen- 
trul acestora apare, de la N, 

„la S. creasta Munţilor-Bihorului 
culminată de Vlaghiasa (1847 
m.), Cucurbeta (1850 m.) şi Vir- 
ful-Vulcanului (1268 m.). Creas- 
ta Bihorului serveşte de bază 
celor două cline spintecate -de 
văile . Crișului-Alb, Crișului-Ne- 
gru, Arieșului și Someșului, Re- 
giunea dintre Mureș, Crişul-Alb 
şi Arieș, avute în metale, mai 
ales în partea N.-E., poartă nu- 
mele de Munţii-Metaliferi; acea 
dintre Crișul-Alb şi cel Negru, 
de Munţii-Codrului ; pe i stinga 
Arieșului. apare cea mai puter- 
nică creastă după Munţii-Biho- 
rului comandată de Virful-Vir- 
fului (1672 m.), Bălimăreasa 
(1636 m.) şi Muntele-Mare (1828 
metri). 

Din Crișul-Repede pănă în 

„ Someșul întrunit, înălțimele ba- 

rierei vestice a Carpaţilor sud- 

orientali sunt atit de reduse în 

cît ele abia mai pot purta nu: 

mele de munţi. Măgura-Desu- 
noiului (083 m.), cel mai înalt 

reprezentant al întregului grup, 

este un important nod idrografic 
și orografic al regiunei;. de aci 

„ nasc: Beretăul, Crasna, Agre- 

șul şi Plopișul, principalele ei 

- cursuri de apă, după Someș, care 

curg pe marginea "nordică,   
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Munţii- de- Aramă (Văraticul 
| 756 m.), ai Meseșului (868 m.), 

- şi ai Bicului (550.m.) constitue 

o curbă neîntreruptă în jurul 

sorginţei Berătăului și Crasnei, 

care însoțește: mai întiiii Crişul 
(7. d.), apoi Agrișul (1. s.) și 
în fine Crasna (r. d.). 

Partea estică coprinsă între 
Nadaș, Someş și Almaş, e o re- 
giune curat deluroasă în care 
se.deosebeşte, la Estul Alma- 
șului, linia, Virfurilor-Babii (695 
m.), al Crestei (622 m.) şi al 
Nadaşului (747 m.), care se re- 
curbează spre V. ca și cursul 
Almașului. 

Basinul Transilvan este în- 

chis în partea nordică printeun 
- grup concentrat întrun contur 
triunghiular, care pătrunde ca 

pană între stăvilarul săi apu- 

san și cel. estic, din Valea-So- 

meşului (Deș-Sătmar) pănă în a 
Maramureșului (Borsea-Hust). In 

acest grup, pe' linia culminantă, 
aruncată în lungul laturei nord- 
estice a conturului, se disting: 

Munţii-Rodnei cu Ineul (2230 

m.), Pietrosul (2305 m.), ai Lă- 

pușului cu Țibleşul (1842 m.) și 

Gutinul (1447 m.), care se pre- 
* lungesc urmînd de aproape cur-, 

sul Tisei, prin creasta culminată 

de Pleșa-Mare (1291 m.), Che- 

niu (1003 m.), şi Siroca (777 

m.), pănă la defileul Hustului. 
„Apa Țiblesului desparte, pe clina 

sudică Munţii-Rodnei de ai La- 
pușului; acești din: urmă înglo- 

bează tot cursul Lapușului, a 

cărui vale e despărțită de a So- 
meșului prin Culmea-Gimii (770 

m.) şi a Brezei (074 m.) puţin 

înaltă şi orientată riguros de la 

Vi la E., constituind aci primul 

zăgaz al basinului transilvan. 

Panta generală a Basinului- 
Transilvan se înclină către V.; 

de aceea toate cursurile care-l 

străbat, Someșul-Mare, Mureșul, 

Tirnava-Mare şi Tirnava-Mică,   
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Oltul cu afluenții săi: Riul-Ne- 
gru și Riul-Părului, își prăvălesc 

apele lor în senzul. înclinărei 

pantei; apoi rupînd bariera ves- . 
tică și pe cea sudică, debușează 

spre cîmpiile exterioare prin 

trei fracturi: la N.-V. prin Va- 

lea-Someșului, la V. prin Valea- 
Mureșului, la S. prin Valea-Ol- 

tului, | 

d) Carpaţii de. mijloc, con- 

stitue partea centrală a siste- 
mului carpatic, afectînd forma. 
unui arc ce leagă gruparea nord- 

vestică cu cea sud-estică. Re- 
duși ast-fel la o șuviţă îngustă, 
ei se întind din Valea-Popradului 
pănă aproape de frontiera Mol- 
dovei, unde înglobeazi sorgin- 

țile Ceremușelor, Siretului, Mol- 
dovei, etc.; de Carpaţi sud-es- 
tici sunt despărțiți prin valea 
longitudinală a Maramureșului 
(Borsea Tisa). Mijlocul Carpa- 

“ţilor păduroși, cunoscuţi mai a- 
les sub numele de Beschizii-O- 
rientali — în opoziție cu Bes- 
chizii-Occidentali din Carpaţi 
nord-vestici —rămine în gol, în 
faţa cimpiei Dunărei de mijloc; 
iar lungimea lor între limitele de 
„mai sus trece de 400 kil., pe 
“cind în lățime, ei nu trec nici o 
dată de 120 kil. 

Considerat în profilul săii lon- 
„gitudinal, acest lanț prezintă 

. creştete ce se înalță progresiv de 
la Nord-Vest spre Sud-Est. Bu- 
șovul (1010-m.), Stribul (1014 
m), Ravca (1303. m.), Halici 
(1335 m.), Pecuiii (1405 m.), Pă- 
pădia (1742 m.); Covirla (2508 
1n.), daii scara ascendentă îna- 
intînd spre Transilvania. Paralel 
cu creasta principală, atît pe 
clina interioară cît și pe cea 
exterioară, se succed creste scur- 

te susținute de contraforturi și 
mai scurte, înglobinăd văi adinci. 

- Vihorlitul (1074 m.), Gilulşi Nas- 

tasul între Laborcea și Ungul; 

apoi, crestele culminante de Po-
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lonina-Rovna (1482. m.) dintre 

Ung și Latorcea, Hatul, Gilul 

(1086 m.), Polonina-Agului (cu 

virful Stoi 1679 m.), Polonină- 

Tarţei (cu virful Groapa 1568 

m.) şi Șvidovățul, constituesc 

„principalele creste ale clinei in- 

- terioare, paralele cu creasta prin- 

cipală. Bucoviţa (797 m.), Chwa- 

niow (685 m.), Zucow, Adritul 

(1838 m.), Polonina, etc. în Ga- 

liția, Arşiţa (1589 m.), Ciortea 
(1259 m.), Hordia (1478 m)și 
Obcinele Bucovinei, culminează 

priacipalele catene ale clinei ex- 

terioare. Carpaţi de mijloc, de- 

semnaţi adesea și sub -numele 

„de Matra, sunt constituiți din 

flich şi terenuri cretacee. . Inăl-- 

țimea lor scade une-ori atit, în 

cit ei prezintă din toate punc- 

tele de vedere aspectul deluros. 

Principala trecere se găsește în 

centrul lor, între văile: Strii și 

-“Laborcea. Creasta prezintă aci 
un prag, care are abia 670 m, 

altitudine, pe unde trec azi la 

"distanță de 12 kil. una de alta 

calea ferată şi șoseaua Strii-Mun- 

caci, 

Acest prag, cunoscut în isto- 

tie sub numele de Pasul-Maghia- 

rilor este situat pe linia dreaptă 

ce unește Kievul, unul din cen-. 

trele mari geografice - ale cim- 

piilor orientale, cu Buda-Pesta, 

centru nu mai puţin important 

al cîmpiilor Dunărei. de mijloc. 

- Prezenţa acestei știrbituri în pa- 

rapetul Carpaţilor ai pus, în 

toate veacurile, în nesiguranţă 

popoarele ce aii ocupat suc- 

cesiv ținuturile fertile ale Tisei 

şi Dunărei, din partea năvălirei 
popoarelor. și armatelor din cîm- 
piile, orientale, 

Toată partea Carpaţilor mij- 

"locii, coprinsă între Pasul-Ma.- 

„ ghiarilor şi Defileul-Leluchov al 

Popradului poartă numele ge- 

" neric de Beschizir-Orientali. Nis- 

trul, Sanul, Vislocul şi Vis!oca,   
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nasc pe clina lor exterioară. La- 

torcea, Ungul, Laborcea, On- 

dava şi Topla, nasc pe clina în- 

terioară a Beschizilor-Orientali. 

Acești munţi prezintă cele mai 

mici înălțimi din tot lanţul, fiind 

cînd precurmați de pasuri, cînd 

de praguri foarte aşezate, De 

semnalat mai ales: Pasul-Usco- 
cului (839 m.) între valea Un- 

gului și a Nistrului; Pasul-Lup- 

cov, între valea Laborcei și a 

Sanului; Pasul-Ducla între Vis- 

loca și Ondava. 

În genere regiunea dintre Lup- 

cov și Ducla constitue o de- 

presiune care în Ducla descinde 

la 500 m. altitudine. Aci o nouă 

poartă peste Carpaţii mijlocii, 

la joncțiunea lor cu Carpaţii- 

Nord-Occidentali. 

La Sudul Pasului-Maghiarilor, 

o dată cu creșterea înălțimilor, 

terenul își schimbă și formaţiu- 

nea; crimpee constituite din te- 

renuri cretacee se amestecă cu 

munți vulcanici. Popadia (1742 

m.), Sevola (1811 m.), Popa Ivan 

(1925 m.), Giumalăul (1853 m.), 

Tarcăul (1961 m.), sunt cei 

“mai înalți reprezentanţi ai -cli- 

nei interioare. Trecătorile se ră- 

resc, cele mai importante sunt: 

a Pasului-Tătarilor între Prut și 

sorginţele Tisei-Negre, şi a Pa- 

sului Borsea, între Maramureș și 

Bucovina. 

Geologia sistemului carpatic, 

I. Coastituirea geologică.—Par- 

tea caracteristică a munților Car- 

pați este faptul că ei sunt lip- 

siți de urme recente de erup- 

țiuni vulcanice, de și terenurile 

eruptive abundează în toate re- 

giunile sale. Ele se întîlnesc în 

interiorul cercului carpatic și ies 

la iveală mai ales în văi unde 

sunt reprezentate prin granit 

asociat cu șisturi cristaline, por- 

fire, prin serpentina asociată cu 

terenuri paleozoice saii de tran- 

zițiune; prin melafir asociat cu   
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trachite ; în fine, prin bazalte. 

Un alt caracter general al mun- 

ților Carpaţi este faptul că pe 
bordul săii exterior, la Nord de 

Tatra se găsește o bandă de 

stinci izolate în proeminențe sai 

clipen, avind o lungime cam de 

100 kil. și o lărgime mijlocie 
de 1800 m., de la Rogoznica- 

proape de Neumarkt în Galiţia 

pănă la Zeben (Ungaria). Aceste 

stiici sunt formate. de un cal- 

car compact, de virstă jurasică 

Saii infracretacee, înconjurate 

de un fliș gresos, a cărei etate . 

e greii a se preciza; totuși, se 

poate considera ca coprins în- 

tre cretacei și.eocen. 

Origina clipelor se crede da- 

torită inegalităţei de flexibilitate 

a rocelor supuse la o energică 

împingere, și care aii produs 

lanțul munţilor Carpaţi. Ondu- 

laţia cea mai însemnată s'a fă- 
cut acolo unde straturile creta: 

cee treceai de la facies nisipos 

la facies dolomitic, Căci din 

cauza obstacolului opus de do- 

lomite, presiunea laterală a tre- 

buit să se forțeze 'de a curba 

în boltă calcarul jurasic și neo- 

comian, care aveai acoperișul 

lor de gresie carpatică. Dar cal. 

carul fiind cu mult mai flexibil, 

a început a se împărţi în bu- 

căți, și din cauza puterei îm- 

pingerei s'au introdus prin forță 

în straturile de cretacee, care 

eraii mai slabe. Mai tirziii erosi- 

unile atmosferice aii făcut să dis- 

pară acoperișul de gresie și de şis- 

turi, lăsind ast-fel la vedere blo- 

curile calcare solide care reuşise 

să se introducă. Ast-fel clipele 

sunt resturile unei bolte ruptă, 

introdusă cu forță în straturile 

mai recente care le  acopereaii 

altă dată, Această mișcare s'ar fi 

produs cam pe la sfirşitul oli- 
gocenului. 

Luiînd straturile în mod cro- 

nologic, adică de la cele ma!
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vechi, către cele mai recente. 

Constituirea geologică în regiu- 
nile carpatice se prezintă cum 

urmează: 

In epoca Triasică, condițiunile 
pelagice perzistă în regiunea 

Carpaţilor, ca și în Italia, Sili- 

cia, etc. Triasul mediteran, se 

vede apărînd în Ungaria, în Ba- 

conier-Wald, care este un a- 

mestec de tipul jurasic cu forme 

germane şi alpine; adică tria- 

sicul alpin maritim este: format . 

din quarţite și șisturi cu Este- 
ria-minuta, suportind calcaruri 

negre de Willenova și Chem- 

nitz, şi totul este încoronat 

cu un calcar alb de crinoizi, şi 

care se află aşezat pe un cal- 

car cu cremene. Triasul german 

este compus din: Gresia biga- 

rată, muschelcalc (formaţiune 

calcaroasă și marină cu depo- 

zite de sare), şi Cheuper (marne, 

gips şi grezie). 

Terenul liasic cu etagiul Ne- 

tian este desvoltat prin calca- 

rul săii cu Brachiopode și pe 

care d-l de Suers îl numeşte 

facies carpatic. 

Jurasicul medii în Carpaţi este 

compus din șisturi argiloase, 

- aşezate pe marne cu Harpoce- 

ras opalinum. D'asupra vine cal- 

caruri albe și crinoizi, și peste 

ele vine calcaruri roşii. Batho- 

nianu marin există pe versantul 

romîn al Carpaţilor, în apro- 

pierea obîrşiei Ialomiţei unde se 

poate aduna opp. aspidoides, 

Phylloceras cadernatschis. 

» mediteraneum. 

> disputabile. 

> suboptusum, 

Jurasicul superior este repre- 

zentat 'prin masivuri în forme 

* de falese sai clipen, izolate în 

mijlocul gresiilor carpatice, și 
care se numesc clipencalc. S'ai 

putut distinge următoarele stra- 
turi: 

"3. Calcaruri cenușii bogate în 

Masete Viri-onur Gcoyrelie, ll, [1 

îs 
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cremene cu Perisph. transito- 
rius, 

2. Brece cu cefalopode şi cri- 

noizi, formate din calcaruri albi 

saii roşii cu metapohinus.« con- 

vexus, etc. 

I. Calcaruri noduloase roşii 

în stratificație regulată. 
Etagiul I-iu este considerat 

ca oxfordian și sequanian, eta- 
giul al II-lea prezintă analogie 
cu chimeridgianul. 

In partea superioară a lanțu- 
lui Carpaţilor avem un facies 

diferit, compus din calcaruri al- 

be sai cenușii deschise, avind 

vine de calcite și concreţiuni de 

cremene, 

Cretaceii se găseşte împărțit 
în 2 serii: 

In seria I infracretaceu găsim 

în Galiţia și Moravia în munţii 

Beschides următoarele: 

5. Grezie de Godula, conglo- 

merate și minereuri de fer, alu- 
vian cu scoici mamilare. 

- 4. Straturi de Werusdorf cu 

fauna baremiana. 

3. Șisturi superioare de Tes- 
chen, negre, marnoase şi grezia. 

de grodischt cu optychus di- 
dagi. 

2. Calcaruri de Teschen . cu 

Belemnites pistiliformis (90- 100 
metri); 

1. Şisturi inferioare de Tes- 

chen (100 m.) 

In afară de calcarul de Tes- 
chen, totul este cunoscut cu 

numele de grezie de Carpaţi 

care se întilnește în tot cre- 

taceul şi chiar în terțiar. 

Seria corespunzătoare la eta- 
giurile cretacice este următoa- 

rea : 

Albian; este reprezentat în 

Carpaţi prin 'grezii verzi cu Be- 

lemnites minimus, grezie de go- 
dula. 

Aptian: Calcaruri cu 'Tere- 

brirostra la limită.   
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Schrattercalk, 

Straturi de Wern- 

, sdorf, 
Baremian d cj _ 

Șisturi superioare 

de Teschen (la 
limită). 

Zloterivian: cal- 

caruri de “Tes- 

chen. 

Valancian : şis- 

tură. inferioare 

de Teschen. 

Neocomiau : 

A doua, serie supracretacee 
este reprezentată prin fliș, a 

cărei parte inferioară corespun- 

de cu cenomonianu şi turonianu. 

In această epocă, din cauza 

apariției cefalopodelor în Bava- 

ria şi în împrejurimile Vienei, pu- 
tem vedea că a fost o comuni: 

cație cu Marea în spre Est, și 

într'adevăr straturile cu Belem- 

nitela și cu Baculite sunt cu- 

noscute în Polonia. 

Succesiunea straturilor este 
următoarea: 

4. Calcaruri cu nipurite şi Şi or- 

bitoline. Calcaruri cu acteonele. 

3. Marne cu O. visicularis și 

Trigonia limbata. 

Straturi lacustre cu lig- 
nită. 

I. Calcaruri cu rachiolite, ca- 

protine și nerine. 

Grupul terțiar este reprezen- 

tat în Carpaţi prin diviziunile 

„celor 2 sisteme: eogen și neo- 
gen. 

Sistemul eogen coprinde: 

1. Seria Eocenă, reprezentată 

prin terenuri cu numulite. Ca 
„tip se iai straturile din Kressen- 
berg unde avem: 

$. Flișuri, 

7. Marnele cu foraminifere, 

6. Nisipuri și grezii cu ser- 
pula sprirulaca. 

5. Marne cenușii cu foramini- 

fere. 

4. Straturi feruginoase și glau- 

coniene cu moluște, 

2?
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3. Grezii galbene și șisturi 
. mănoase închise. 

2. Calcaruri cu numulite masi 
și cu un mare număr de fora- 
minifere, 

1. Marne cenușii închise sai 
verzui. 

Totul avind o grosime cam 
-" de 200 m, 

In Carpaţi Galiției, eocenul 

este format din grezii cu argi- 
luri bigarate saii roșii, care nu 

este alt-ceva de cît fliș avind 
în interior grezie calcaroase cu 
Lithothamnium şi cu numulite. 

Focenul în Carpaţi romîni are 
la bază Calcarul de Albești (Mus- 

cel) și la partea superioară Cal- 
carul de Azarlic (Dobrogea) co- 
prinzind numulites distans, N. 

Ramandi, Assilina, Terebratula, 

etc. 

2. Seria Oligocenă. Se poate 

distinge în Carpaţi austriaci ur- 
thătoarele straturi : 

Straturi de Loibersdorf. 

Grezie, marne și șisturi de 

Liguri. Lignită de Cadibona 
și de Sotrka. Straturi de 

Horn. Straturi cu petonele 
de Buda. 

A
g
u
t
t
a
n
i
a
u
 

: 

Stampian : Lignită de San- 
ta-Giustina. Straturi cu Na- 

tica, crassatina de Hoja. Gre- 

zie de Măgura. Tufuri de cal- i 
bei 

- jcaruri cu polipieri de Gom- 
Fin . . EI 

%]berto. Șisturi cu menelitice = 
& |de Carpaţi. 

Sannosian:- Calcaruri de 

brecciole de montecehio mag- 
giore.   

Seria Oligocenă în Carpaţi 
romîni este: 

III. .Grezia de Tisesti, 
II. Șisturi cu menelite. 

I. Brecii verzi de Harz. 
. Sistemul Neogen coprinde: 

1. Seria miocenă, care este 
reprezentată în Austria şi în Ro- 
minia ast-fel:   
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. Austria 

3] Primele straturi cu palu- 
dine, 

| Straturi cu congeri. P
o
n
t
i
a
u
 

    

Ş Marae cu mactra podo- 
Ş lica. 

Sl Nisipuri cu ceriţi. 

|  Calcaruri de Leitha, stra- 
S jturi de Bya, marne de Ba- 
S den și de Văslati. 

| =] Lignituri d'Eibiswald. 
ST 3 
SI Nisipuri de Grund-schlier. 

3 | Molasuri de Eggenburg. 
Xp Z 

  

Bu
ra
, 

Nisipuri de Gandendorf. 

2. Seria Pliocenă este repre- 
zentată în Rominia prin Plais- 
sancian saii Levantin, care co- 
prinde : 

III. Orizontul marnelor şi ar- 
gilelor superioare. 

II. Orizontul nisipurilor. 
1. Orizontul marnelor şi ar- 

gilelor inferioare, avind în ele 
diferite varietăți de unio precum: 
V. Stefanescui, V. Davilai, etc. 

Era quaternară se manifestă 
în Rominia prin straturi mari 
de losss, care aii mari adincimi 

pe colinele munților Carpați. 
hoce eruptive. In. Transilva- 

nia se poate bine observa că 

terţiarul a fost întrerupt de roce 
numite Griinstein . trachit, care 

nu Sunt alt-ceva de cit labra- 
dorite și andesite cu ogite, cite 
o dată sunt quartzifere. 
Roca numită Dacita, taie an- 

.desitele la Rodna; după aceste 
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Romiuta 

III. Nisipuri și marne cu Roso- 
daena Unio, Vivipara, etc. 

II. Marne galbene adesea  nisi- 
poase cu congeria umana, Pantal- 
mira, etc. 

1. Marne albe-cenușii saii alboi- 
tuse cu Cardium, Congeria, etc. 

II. Orizontul superior cu do- 
sinia exoleta, cerithium disjunc- 
tum, Neritnia, 

I. Orizontul inferior cu mactra 
cumulata, 

III. Nisipuri și conglomerate. 
II. Marne cu ostraea cochlear, 
I. Calcarul de curchia cu ce- 

rithium Turitella, Mitra, 'Turbos, 
Lucina, etc. 

Marne, grezie micacee, gips, 
sare gemă, tuf rrachitie verzui 
(Palla). 

Straturi cu cerithium. 

Mangeritaceum şi cerithium pli- 
cotum. 

a venit andesitele în genere am- 
fibolice, care formează filoane 

“în -cele-lalte două grupuri la 
Capnic și Lapos-banya. 
După aceste aii venit: Rhyo- 

„litele, Liparitele şi Basaltele. Se 
găsesc la “Tokai, Nagy-Milahy, 
etc. ” 

Seria eruptivă se termină în 
Transilvania prin curgere puţin 
desvoltată a bazalturilor, a căror 

tufuri acopere calcarul de Leitha. 

Activitatea vulcanică în ma- 
sivul Carpaţilor, a avut loc cam 
de la eocenul superior pănă la 
Pliocen. 

Pe versantul romin avem: 
- Granituri, Lignite, Diorite, Me- 

lafirul, în judeţele: Mehedinţi, 
Gorj; Vilcea, Argeș, Dimboviţa, 
la Virful-Măgura, precum și în 

Nordul Moldovei în jud. Su- 

ceava, la Broşteni, Dorna, etc. 

Serpentine în județul .Gorj
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la Poiana-Muerei, Virful-Caprei, 
Mîndra, etc., precum și în ju- 
deţul Suceava la Cotirgaci. 

Trachituri se găsesc în colțul 
Vest-Nord al judeţului Suceava 

în regiunea Neagra, Lucaciii, etc. 

II. Bogăfia minieră a Car. 

Paţilor. Munţii Carpaţi at în 
sînul lor o mare bogăţie mi-. 

nieră. De citat mai ales sunt: 

munții Zolion și la Chemnitz în 

Carpaţii Nord-Occidentali, avuţi 

în fer, aramă, mercur, bismuth, 

nikel, cobalt, galena şi în mi- 

nerale rari ca amiante, chriso- 

lithe și grenate. Munţii metalici 
din vestul Transilvaniei cu cen- 
trul Detunata îmbrățișează cele 
mai avute zăcăminte metalifere; 

aci, la Nagy-ag eraii cele mai 

- renumite mine de aur și argint 

înaintea descoperirei Americei. 

Sarea gemă se prezintă în stra- 

turi întinse în regiunea sudică 

a Carpaţilor; situate în Salzthun, 

grup de desuptul Pliocenului, re- 

prezentat prin straturi cu Pa- 

ludine. În fundul bazinului Tran- 

silvan, aceste straturi se întind 

fără întrerupere sub tristele co- 

line despădurite ale Cimpiei și 

chiar mai -departe între Someș 

şi Mureş; Tot acest fund for- 

mează sub straturile ce-l aco- 

-per o mare albă de sare, rest 

al vechiului golf terțiar, care 

umplea acest bazin al Carpa- 

ilor; pe alocurea sarea apare 

la suprafaţă în forme de ade- 

vărați munți de sare; așa la 

Paroid sarea se prezintă într'un 

adevărat munte rotund măsurînd 

7: kil. de circonferință, 
Asemenea filoane metalice şi 

straturi saline conține și regiu- 
nea romină a Carpaţilor; dar 

pănă acum aci n'aii fost exploa- 

tate de cit acelea pe care na: 

tura le punea în evidență fâră 

a căuta în adincul subsolului, 

Afară de arama de la Baia-de- 

Aramă, din Gorj, exploatată în   
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tinipuri depărtate, nu se extrage 

de cît sarea, petroleul, lignita, 
piatra și sorginţele balneare. 

Regiunea salină Romînă. Se 
poate indica existența sărei în 

regiunea Romină după 3.. linii, 

corespunzind la zonele de pliuri 
ale colinelor : - 

1. Cea d'întiii, de Nord, trece 

- prin Slănic, Buzăi şi R.-Sărat; 

2, A doua, prin Salinele-Mari, 

Cimpina și Telega; 

3. A treia, prin Tirgoviște şi 
Băicoiu. |. 

In general straturile cu pa- 

ludine şi congerii, sub care se 

depune straturile de sare, for- 

mează lanțuri de coline care do- 

minează cimpia de aluviune a 

Dunărei; acestea la rîndul lor 

sunt dominate de munţii de gre- 

zie compactă, de grezii cu me- 

nelite şi de grezie neocomiană 

a facoides. Pe alocurea sarea 

apare la suprafața spălată de 

ploi în forme de abundenţi munţi 
albi, 

Formaţia argilă saliferă este 

compusă la partea superioară 

de argili roșii cu mici straturi 

de grezii, la bază șisturi gre- 

soase micacee și șisturi argiloase 

verzi saii cenușii, Grezia micacee 

are gipse, sare şi pucioasă. Gi- 

sementele aii forme lenticulare 

şi nestrăbătute la 200 m. de a- 

dincime. 

Se extrage anual cam 100000 

tone de sare din salinele bine 

exploatate astă-zi la Tirgul-Oc- 
na (jud. Bacăi), Slănic și Dof- 

tana (jud. Prahova) și de la Oc- 

nele-Mari (jud. Vilcea). Anali- 

zele chimice prezintă sarea ro- 

mină cu calitatea, cea mai bună 

în Europa. 
Regiunea petrobiferă romină 

oferă interes cu totul particu- 

lar, nu numai din cauza numă- 

rului și importanţei acestor gi- 

semente, atit de bogate, în cit 
ar putea aproviziona o mare   
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parte din Europa, dar chiar din 
" cauza situațiunei și a dispozi- 

țiunei lor speciale, Se pretinde 

că subsolul Romîniei aproape 

în toată întinderea sa e petro- 

lifer. Sursele de petrol sunt mai 

în tot-d'a-una în terenurile cu 
paludine: la Colibași, Cîmpina, 

Monteorl și Govora. Daca sar 

parcurge ţara de la N. la S,, 
gisementele apar în ordinea ur- 

mătoare 

In partea de Nord a Moldo- 

vei nu există exploataţiuni, dar 

se constată numai aflueremente 

în jud. Neamţu: la Buhalniţa, 

Doamna, Tazlăul, etc. | 

La Moinești se cunosc 5 li- 

nii principale de fracturi, - Pe- 

trolul se găsește de multe ori 

la suprafață. 

Mai la Sud, în Muntenia, te- 

renurile petrolifere sunt mai des- 
coperite şi aci se găseai ex- 

ploatațiuni importante în tere- 

nurile cu paludine, în şisturile 

numulitice și cîte o dată în gre- 
zie de măgura (Slănic). | 

Astă-zi centrurile de exploa- 
tație sunt: ” 

Tirgoviște (Dimboviţa), Cîm- 
“pina, Monteorul (Buzăi), Moi-. 

neşti (Bacăi) și se fac încer- 

cări la Vest la Govora (Rim- 

nic); iar sorgințele în exploa- 

tare sunt: 

Prahova: Cimpina, Poiana, 

Biăicoiii, Țintea, Telega, Scor- 

ţeni, Doftana, Buștenari, Poia- 

na-Piriului, Stejari, Făget, Mi- 

slişoara, Grinsor, Cozmina, Re- 

cea, Vărbilăi, “Bughea, Mălini, 

Păcureaţa, Copăceni, Turburea, 

Brăcacia, Valea-Reni, Păcureţi, 

_Matiţa, Ochişori, Măgura, Ră- 

„paos, Apostolache, Moreni. 

Busăii : Păcurele, Berea, Cu- 

culești, Tega. 

Dimboviţa : Gura-Ocniţei, Co- 
libași, Reșca, Glodeni. 

Bacăi : Solonţ, Moineşti, Lu- 

căceşti, Mărgirești, Stănești, Teţ-
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cani, Comănești, Doftana, Pă- 
curița, Nimeasa, T.-Ocna, Mo- 

soarele, Mănăstirea-Cașin. 

In regiunile acestea avem ur- 

mătoarele date: 

  

In jud. Dimbovița sunt:..,.. 

» Prahova Do... 

>  Buzăă! >... 

> Bacăi > 

Producția totală a Munteniei 

pe 1897 este de şo22106 kgr. 
şi a Moldovei de 10173000. 

Producţia totală a Rominiei 
pe 1895 a fost: de 7469 va- 
goane, valorînd 2984000 lei, care 
se împarte ast-fel: 

Particulari Stat 

Prahova ... 3688 26 

Dimboviţa. . 1365 179 

Bacău .... 1602 236 

Buzăi .... 902“ 2 
  

Total 7557 443 

III. Monografia diferitelor re- 
iuni metalice şi de cărbuni, în 

versantul romin al . Carpaţilor, 

-se poate stabili cum urmează: 

Minereuri de aramă, Pe riul 
Bulba în apropiere de Baia-de- 
Aramă (Mehedinţi) se găsește 
carbonat de cupru. Pirită de 
cupru la Baia-de-Aramă ; Valea- 
Holda pe dealul Pizrei, Ursului, 
Valea-Holdiţa, dealul Toncei, A- 

lunișul, Stănișoara, Crucea, Co- 
joc (jud. Suceava); Valea Să- 
rată, Muntele Pleșul, Fundul- 
Purcel (R.-Sărat); Sodeni (Me- 
hedinţi); Bădeni (Muscel). 

Îinereuri de fier. Dealul Che- 
rului, Piatra-Tăiată la Chirilo, 
Drumocsa, Negrișoara, Rarăul, 
Broșteni, Fierul, Piriul-Ars la 
poalele dealului Ciubuc, Valea- 
Mălini (ud. Suceava); Vulcanul 
(ud. Gorj); Pingărăcior, Secul 
(jud. Neamţu), Bahna (jud. Me. 

Total . . | 68 

  

  

| soxnace | rupe | 
  

Product. | N eprod. | Product. | Neprod. 
  

  

— — | 107 35 

24 37 355 410 

4 10 87 3 
40 8 333 |__114 
        55 | 882| 62 
hedinți); Trestioara (jud. Buzău); 

Valea-Cubită, Muntele-Cordun, 

Colţul-Uzsului, Muntele-Purcelul 

(jud. R.Sărat); Ciungetul (R.- 
Vilcei); Valea-Rea, Stoenești, 
Valea-lui-Beguleț (jud. Muscel). 

Ainereuri de galenă argin- 
tiferă. 'Tonci, Chirilo, Broșteni, 
Cojoc (jud. Suceava); Valea-Să. 
rată, Muntele-Ulma, Poiana-Mă- 

rului (R.-Sărat); Leaota, Făge- 
țelul, Valea-Bădeanca, Poiana- 
Mărului, Zărnești (jud. Muscel). 

Ainereuri de aur. Valea-Bo- 
gată la Nicadia și Sirna (jud. 
Suceava); Breslieni aproape de 
Hangul, Pietrele-Arse (judeţul 
Neamţu), Gemenea, Cindeșşti, 
Codlea (jud. Muscel); Valea-lui- 
Stan (Vilcea). 

Minereuri de mercur. Piteşti, 
(ud. Argeș), Broșteni (jud. Su- 
ceava); Geseni și Berca (ud. 
Buzău). 

Psilomelau. Dealul-Doamnei 
(ud. Suceava). 

Ainereuri de cobalt. Valea- 
Neguleţ și Tocilor (jud. Muscel). 

Zmaltiuă. La Bădeni (jude- 
țul Muscel). 

Cărbuni. Plaiul Pirscovul-i şi 
la stînga riului Sărățeni (jud. 
Buzăii); Comănești, Lapoş (jud. 
Bacăii); Larga, Riul-Birladul pe 

„moșia Hangul, Scăricica (jud. 
Neamţu); Șoldănești (jud. Su- 

ceava); Șotinga, Mărgineanca, 

Bezdad (jud, Dimboviţa); Lai- 

  

  

nici, A maradia (jud. Gorj); Mue- 

reasca-d.j. (jud. Vilcea). 

Lignită. Pe riul Cernișoara 

la Armășești, Cerneţi, Bahna, 

Ploșnița (jud. Mehedinți); Baia, 

Casca, Fintina-Mare, Șoldănești, 

Valea-Seacă, Valea-Mălini (jud. 

Suceava) ; Gura-Dimiani, Beciii, 

Soseni, Coca-Palanga (jud. Bu- 

zău); Slănic, Filipești, Valea- 

Gardului (jud. Prahova); Vul- 

cana-lui-Pandele (jud. Dimbo- 

vița); Cucești, Berlești (jud. Vil- 

cea); Bengeşti, Timişani (jud. 

Gorj); Creţeşti (jud. Dolj); Bor- 

deele-lui- Manea (jud. Putna); 
Strunga (jud. Muscel). 

Grafit. Bădeni (jud. Muscel). 

Antracit. Schela (jud. Gorj). 

Chihlibar. Aproape de satele 
Colțea și Băilor, Sibiciă, Alu- 

niş (jud. Buzău); Valea-Carim- 
bului (jud. R.-Sărat). 

Grenate, Mantele-Ciocanul (ju- 
dețul Argeș). 

Pucioasă. Aproape de Șotîn- 
ga (jud. Dimboviţa) ; Văleni și 

Poiana (jud. Prahova); Păuşeşti, 

Pucioasa (jud. Vilcea); Găvan, 

Secături (jud. Buzău). 

Realgar şiopriment. Căliman, 

în satul Șarul-Dornei (jud. Su- 
ceava). | 

Piatră acră. Mănăstirea Bi- 

sericani, Valea-Tărcăului (jud. 
Neamţu). 

Kaolin. Fintinele (jud. Bacăii), 
și în Mehedinţi (jud. Gorj). 

Jaspis. Pietrele-Roșii (judeţul 

Neamţu) și Muntele-Rarăul (jud. 

Suceava). “ 

Gipsuri. Dealul-Călugărul (ju- 

deţul Bacău); Cimpulung, Flă- 

mînda (jud. Muscel); Vinători, 

Tazlăul, Bitca(jud.Neamţu), Mun- * 

tele-Giurgealăul (jud. Putna); Bă- 

deni, Pucioasa (jud. Dimboviţa). 

Piatra de moară. Deleni (jud. 

Iaşi); Albești (jud. Muscel); Oc- 

nele de la Biserica Popeşti (jud, 

_Dimboviţa); Corbeni (jud. Ar- 

geș).
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AMarmora. Muntele-Rarăul lin- 

gă Toance și Piriul-Mărnituri (jud. 
Suceava), Ocna (jud. Bacău); 

Olănești (jud. Vilcea); Albeşti 

şi Valea-Doamnei (judeţul -Mus- 
cel). | : 

Carieri de piatră brută şi 
fentru construcții sunt la: Goan- 

ţa, Plopa, Drăcoaia, Lucăcești, 
Țigănești, Druţa, Cafa, Coasta- 

Văcarului, Elena, Jean, Cărbu- 

nari (jud. Bacăii); Deleni, Fe- 

redieni, “Țincușa, Storești, Bă- 

deni, Dealul-Burdujeni, Prelipca, 

Grigoreşti, Vericani-Foldeşti-Li. 

teni, Geamăna-Turdora (jud. Bo- 

toşani); Buzăul, Cornul-Caprei, 

Mărăcini-Mari, Izvorul, Ciuliceşti, 

Istrița, Marginea-Pădurei, Grea- 

bănul, Piatra-Lată, Pietroasa 

d.-j., Muntele-Dușmăneşti, Girla- 

Toncăneanca (jud. Buzăi); Ar- 
geșul, Neajlovul, Cetăţuia, Mă. 

gura, Poenele, Cirpenişul, Fieni, 

Colțul-Plăieșului (jud. Dimbo- 

vița); Broșteni, Oradia, Gureni, 

Valea-Luseni, Runcu, Băltișoara, 

„Gruia, Beurani, Voetești (jud. 

" Gorj); Gura- Văiei, Ursoanca 

(jud. Mehedinţi), Albești, Bleajul 

(jud. Muscel); Stînca Fernuș, 

Fundul-Prihodești, Văratic, Fili- 

oara, Piriul-Strajei, Topolița, Tar- 

căul; Stinca, Stînca-Văleni (jud. 

Neamţu), Ciortea, Colțul-Pietrei, 

Gorganul, Proviţa, Doftana, Col- 

țul-Măluroasei, Văcăreaţa, Va- 

lea-Largă, Colţul - Cheia - Teșila 
(jud. Prahova); Poalele-Munte- 
lui-Pietros, Pleșa, Muntele-Stă- 

„nișoara, Muntele-Drăcenilor, Pi- 

rîul-Cirja, Capul-Dealului, Buda, 

- Berezlogi, Slobozia, Heciu, Pie-: 

trăria-Rangu, Topilele, Găstești, 

Haina, Dealul-Costeştilor, Pie- 

trăria-Stroești, .Leucusești-Giur- 

„ geşti, Pleșești, Preuteşti, Basa- 

rabia, Arghira, Podurile (jud. 

Suceava); Puturoasa, Vasalatul, 

Gura- Lotrului- Delușele, Căciu- 
lata, sul. Pleaşa, Valea-Pietroșei, 

_Robeşti, Alu-Tarostea, Valea-   
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Lespedea, Negreşti, Valea-Ră- 

chiților (iud, Vilcea). - 

Piatră de var se găseşte : Pe 
Piriul-Drăgugești, Sordocat, Pi- 

riul-Bradului (jud. Bacăi); Mo- 

vila-Ruptă, Dealul-Stînca (jud, 
Botoșani); Sătuc-Berea, Cîndești- 

Lapoia,: Schitul-Ciolanul (jud. 
Buzăi); Băeni, Baloş, Dealul- 

Peșterei, Godeanul, Runcul, Cor- 

netul, Dalbociţa (jud. Mehedinți); 

Mateiașul, Doamna (jud, Mus- 
cel); Măgura, Chinii, Strimtura- 

Șanţu, Bour (jud. Neamţu); A- 

pa-Lupa, Piatra-Arsă, Gura-Lim- 

bășelului, Valea-Seacă şi Valea- 

Prahovei (jud. Prahova); Dea- 

lul-Sticlăriei, Buda (jud. Sucea- 

va), Olăneşti, Valea-Cernei, Mun- 

tele. Găuriciă, Văile-Măgurei (ju- 

deţul Vilcea); Şuici (jud. Argeș). 

Sorginţi minerale balneare 

în Carpaţi apar pe numeroase 

puncte. In regiunea nord-ves- 
tică cunoscută şi sub numirea 

de Elveţia-Ungurească la Stu- 

.beii, Cremnitz, Schemnitz, Neu- 

sohl în Valea-Granului; la Stav- 

nica, Musine, Crinca, Lublo, 

Corniţa, Schwartzenberg, Raue- 

Herlin, Bartfel, Tatrafiired, Ko- 

lenhei, etc.; în văile: Papradu- 

lui, Vagului, Hernadului și Bod- 

vei. Protuberanța Sud-Orien- 
tală a Carpaţilor încă abon- 

dează în sorgințe minerale ce- 

lebre. In Transilvania sunt: A- 

pele termale sulfuroase de la 

Mehadia (Herculesbad) ; sorgin- 

țele gazoase de la Zaizon, Văl- 

cele, Tușnad, S-ta. Ana şi 

Borsek. In Rominia sunt: sor- 

ginţele iodurale de la Govora 

(jud. R.-Vilcea); Vulcan (jud. 

Dimboviţa) ; sorginţele termale: 

la Bivolari (jud. Argeșul); sor- 

gințele sulfuroase: la Călimă- 

nești (jud. Vilcea); Pucioasa 

(jud. Dimboviţa); Bughea (jud. 

Muscel); Bălțătești (jud. Neamţu); 

Slănic și Tirgul-Ocnei (jud. Ba- 
căi); Cimpina (jud. Prahova); 

“ Moraviţa,   
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Strunga (jud. Roman), și multe 

alte sorginţi saline dotate cu 

stabilimente balneare de toată 
însemnătatea sunt vizitate de 

numeroși suferinzi în timpul 

verei. 

Regiunea vecină vechiului lac 

al Oltului e remarcabilă prin 

fenomenele chimice particulare. 
Muntele Puturosul cu vaste de- 

pozite de sulfure din care es 
gazuri sulfuroase prin două fi- 

suri; la Covașva, băi cu mai 

bine de 100 sorginți de acid 

carbonic. 
Staţiună climatologice în Car- 

paţii Romiîni mai principale sunt: 

la Cimpulung (jud. Mnscel); Si- 
naia (jud. Prahova) ; Piatra (jud. 
Neamţu) ; Curtea-de-Argeş (jud. 

Argeș) ; Cimpina (jud. Prahova), 

care atrag numeroasă lume. în 

timpul verei. 
IV. Jfonografia diferitelor 

- regiuni care coprind cărbuni 

sai metaluri în versantul Aus- 

tro-Ungar al Carpaţilor este ur- 

mătoarea.: | 

Alunită. Siebengebirge (Un- 

garia), 
Antimoniit. Joachimsthal, An- 

dreasberg, Pzibram (Boemia) ; 
Magurca, Birstra, Botra, Ara- 

nyidca, Felsbanya, Schemnitz, 

Cremnitz (Ungaria). | 
Argint. Schemnitz, Cremnitz, 

"Dillen (Ungaria). 
Arsenie, Joachimsthal (Boe- 

mia), Nagiag, Baia-de-]Jos (Tran- 

silvania). 

Bismuth. Cova Teresia (Ba- 

nat); Procopi, Hauer (Boemia); 

Baia-de-Aramă (Transilvania). 

Chrom, Orşova (Banat). 

Cobalt. Oraviţa (Banat), Ioa- 
chimsthal (Boemia), Dobsina II 
(Ungaria). - 

Cupru (aramă)Baia-de-Aramă, 
Dognasa, Oraviţa, 

Czilowa, Rodna, Offenbanya 

(Banat); Starkenbach,  Hohe- 

nelbe, Eipel, Radowenz (Boe-
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mia);  Kotterbach, Szlavinka, 
Găllnitz (Ungaria). 

Cositor. Zinnwald, Schlaggen- 
wald, Eibenstork (Boemia). 

Fier. Moraviţa, Dognasca (Ba- 
nat); Nucic (Boemia); Milove, 
Resbanya (Ungaria). 

Grafit.. Miihldorf (Austria-de- 
Jos); Krummau, Schwarzbach, 
Swojanow (Boemia). 

Grenate. Dlascowitz (Boemia). 
AMercur. “Thihuthal (Transil- 

vania). 

Aolibden. Moldova (Banat) ; 
Zinnwald, Przibram (Boemia) ; 
Rezbania (Ungaria). 

„ Vatriii, Szekboden (Ungaria). 
„*Aibel, Dobsina (Ungaria). 

Opaluri. Czerwenitza (Unga- 
ria). 

Aur. Vulkoy, Botes, Vărăs. 
patak, Nagybanya, F elsobanya, 
Kapnik, Baia-de- Aramă, Baia 
Abrudului, Tokai, Nagyag, Of. 
fenbanya, Rodna (Ungaria). 

socherită. Gresten (Austria: 
d..j.); Boryslaw, Truskawice, 
Starunia, Dwiniar (Galiția). 

Petrol. Boryslau, Truscowice, 
Roczk, Ducla, Sanoc, Sloboda 
(Galiţia). " 

Plumb. Baia-de- Aramă (Ba- 
nat); Przibam (Boemia); Schem.- 
nitz, Cremnitz, Capnic (Unga- 
ria); Nagyag, Felsobanya, Offen- 
banya (Transilvania). 

Sare gemă. Wieliczca (Gali- 
ţia); Vizacna, Maros-Uivar, Pa 
rayd, Thorda, Does, Marmo- 
roș, Slatina, Ronaszk, Sucatac, 
(Transilvania). e 

Teluriit. Ofenbanya. (Unga- 
ria). ” 

Topasuri. Zinnwald (Boemia). 
Cărbuni, Secul şi Reșitza 

(Banat); Petroșani (Transilva- 
nia), etc: 

Jdrografia Carpaților. Curbu- 
"ra generală a crestei sistemului 
Carpatic împiedică existența văi- 
lor mari longitudinale cum ar fi 
acele ale Alpilor; de aceea ve:   
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dem văile acestui sistem, cînd 
tinzind a urma aceeași direc- 
țiune cu creasta principală, cînd 
o direcțiune normală acestei 
creste. Așa Oltul, curge mai 
întiiui într'o vale paralelă cu Car- 
paţii Orientali, apoi cu Alpii 
Transilvaniei pe cari îi tae în 
defileul Turnului-Roșu, pentru a 
curge apoi într'o vale normală 
acestor munţi. De asemenea Mu- 
reșul, în partea superioară, curge, 
pănă la eșirea-i în cimpie într'o 
vale care reproduce sinuosită- 
țile crestei principale ale Car- 
paţilor Orientali, apoi îşi schim- 
bă cursul urmînd o vale nor- 
mală acestei creste apoi scapă 
către Tisa prin defileul Deva- 
Arad care rupe bariera Munţi- - 
lor apuseni at Transilvaniei, So- 
meșul, sub numele de Someșul- 
Mare şi Someşul-Mic, curge de 
asemenea într'o vale normală 
Carpaţilor Orientali; apoi uni: 
ficat la Deș, își schimbă direc- 
ţiunea în senzul crestei princi- 
pale a Carpaţilor centrali, impri- 
mind chiar Tisei direcțiunea cur- 
sului săii pănă la Țap. Pe clina 
exterioară, văile Siretului, Pru- 
tului, Nistrului pănă la Hotin, va- 
lea Moravei dintre sistemul Car- 
patic și al Boemeiei, se recur- 
bează . progresiv cu creasta prin- 
cipală. Același fenomen, pe o 
scară redusă, st petrece cu 
multe din văile Carpaţilor Sud- 
Orientali. Jiul, sub numele de 
Jiul Romînesc și Jiul Transil- 
van curge într'o vale paralelă 
cu creasta Alpilor Transilvani, 
apoi intră în fractura Lainicilor, 
normală acestor munți, prin care 
scapă către Dunăre; Bistriţa, 
curge pe clina orientală a Car- 
paţilor Moldo-Bucovineni, mai 
tot timpul într'o vale paralelă 
cu creasta acestor munţi ; Mol- 
dova, Ceremușele, Tisa, Sanul, 
curg la început în văi paralele 

„cu creasta principală a Carpa- 
. 
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ților înainte d'a-şi înclina cur- 
sul lor pe această creastă, etc. 

In protuberanța N-V. a sis- 
temului carpatic, apele urmează 
șanțurile eliptice semnalate pe 
întinsul acestei protuberanţe ; 
ele rup adesea lanțurile inter- 
mediare pentru a trece dintr'o 
depresiune în alta. Atari sunt: 
Vagul, care curge întiii la su-! 
dul Tatrei, străbate defileul Ru- 
tec-Silein, apoi își recurbează 
cursul printre munţii Neutrei şi 
Marii Carpaţi pentru a se vărsa 
în Dunăre; Granul, Ipoli, Saiul 
și Hernadul, cari se ţin în total 
sai o parte a cursului lor în 
depresiunile eliptice de la sudul 
crestei principale; Dunaeţul și 
Popradul, cari, după ce ai curs 
paralel cu creasta Tatrei, unul 
la Nordul și altul la Sudul aces- 
tui masiv, rup creasta princi- 
pală înainte de a se împreuna 
la Neu-Sandec; apoi curg nor- 
mal cu această creastă spre Vis- 
tula. 
Aproape întreg sistemul car- 

patic este înglobat în basinul 
de mijloc şi cel inferior al Du- 
nărei. Singure apele ce merg 

„din Carpaţi spre Oder, Vistula 
și Nistru, din clina exterioară, 
nu aparţin basinului Dunărei, 
Linia despărțitoare a apelor ce- 
lor două cline ale sistemului 
carpatic trebue căutată în creas- 
ta principală a terenurilor de 
fliș și cretacee care formează 
încingătoarea lui exterioară. A- 
ceastă linie este tăiată de Du. 
naieț și Poprad în Carpaţi Nord- 
Occidentali, de Olt în Alpii 
Transilvaniei, 

Fertilitatea agronomică a so- 
lulu Carpatic, Sistemul carpa- 
tic nu are fizionomia munților 
înalți nici în părţile cele mai 
înalte ale Tatrei sai Alpilor 
Transilvani. Zăpezile nu per- 
zistă nicăeri pe tot timpul anu- 
lui şi nu' aii creat ghețari, Că-
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derea apei abia atinge la pi- 

cioarele celor mai înalți munți 

8oo—goo milim. pe an; la S.- 

_E. ea este de 616 milim. Tem- 

peratura mijlocie e de + 60 pe 

clina septentrională şi 9%,6 în 

văile apusene; ea e de 9? la 

10% în Transilvania. Aceste date 

Sunt culese la altitudini de 35o 

la 450 m. 

Regiunea Carpaţilor este a- 

coperită de o floră variată și 

de păduri vaste. Esenţa cea 

mai întinsă e fagul care se în- 

tilnește pănă la 900 m. pe clina 

septentrională şi 1400 la S.-E. 

D'asupra fagului începe bradul 

cu toate varietățile lui, în abon- 

denţă pănă la înălțimea de 1600 
m. iar sub regiunea fagului se 

întind. vaste păduri cu toate va- 

rietăţile lemnului (stejar, ulm, 

plop, frasin, corn, etc.) 

Pe măsură însă ce ne ridi- 
căm, arborii devin mai rari, 

plantele dispar pe nesimţite pănă 

la 2000 m. și sunt înlocuiţi prin 

lichen, singura vegetaţie a ro- 

celor descoperite şi: escarpate 

„cari se înalță din toate păr- 

„-țile, adesea în formă pirami- 

dală, 

La piciorul lanţului, pe mus- 
cele se cultivă întinse livezi de 

pruni, din care se fabrică bău- 

tura higienică numită țuica, și 

podgorii vaste ale căror vinuri 

aii cîștigat o reputație Euro- 

peană, Așa sunt: Tokai, în Un- 

„ garia; Cotnari, Drăgășani, Odo- 

_beşti, Dealul-Mare, etc. în Ro. 

mînia. Cultura griului și mai a- 

„les a porumbului și a arborilor 

„ fructiferi înaintează pănă la înăl- 
- țimile de 1200 m. Imense spa- 

țiuri de fineață atrag chiar pe 

„ regiunile cele mai înalte ale Car- 

paţilor, mai cu seamă în păr- 

ţile despre Rominia, numeroase 
turme de oi, venite din toate 

„părțile -Europei orientale. 

In 'codri Carpaţilor mișuesc   

215 

toate speciile de păsări și ani- 

male sălbatice, cari vieţuesc în 

regiunile reci, din cele-l'alte părți 
ale Europei. 

Einografia Carpaţilor. Pria 

pozițiunea lor geografică, Car- 
paţi închid intrarea părței mun- 
toase a Europei, constituind o 
barieră puternică din Sudeţii 
Boemiei pănă în Balcani. A- 
ceastă barieră, cu - mijlocul a- 
venturat spre . cîmpiile . orien- 
tale ale Europei și cu flancurile 
refuzate către Sudeți şi Balcani 
constitue o protecție naturală 

a basinului de mijloc al Dună- 
rei, contra. atacurilor venind din 

- cîmpiile Sarmatice. De 'ea se 
izbiră toate popoarele barbare 

ce luară rînd pe rînd loc pe șe- 

surile dintre Baltica și Marea- 

Neagră pentru a invada apusul 
Europei, unde deja puterea Ro- 

mană începuse a declina. Goţi, 

Vandali, Gepizi, Alani,. Huni, 

Lumbarzi, Rugieni. și Heruli, 

Slavi, Avari, Bulgari, Maghiari, 

Comani, Pecenegi, Tătari și Tur- 
ci, bat stăvilarul carpatic de la 

un cap la altul, îl străbat în 

lung şi în larg, scormonindu-l în 

toate senzurile. Unii din năvăli- 

tori trec, alții iaii loc alături cu 

„ocupanții anteriori și întemeiază 

state care durează sute de ani. 

Statistica actuală. înregistrează 

un mozaic de populaţiuni, unele 

„conservind toată. originalitatea 

lor, altele altoite pe tulpina ve- 

chilor popoare băstinașe ce stă- 

pîniră Carpaţi nu numai în e- 

poca Romană, dar şi în timpu- 

rile preistorice, ca: Celţi, Pelas- 

gi, Sarmaţi, Sciţi, Agatirşi, Geţi, 

Daci, lasigi, Bastarni, 'Marco- 

manni, etc. Se intilnesc dar azi 

în Carpaţi, Slavi. de toate nu- 

anţele : Poloni, Ruteni saii Rus- 

niaci, Slovaci, Podoleni, Unguri, 

-Romini, Germani, Săcui și Izrae- 

liţi, adică atitea populațiuni, di- 

ferind prin limbă, tip, moravuri, -   
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„costume, credințe, cultură și as- 

pirațiuni, a 

Populaţiunea Carpaţilor apar- 
ține mai ales raselor slave și 

latine.. Vin apoi Maghiarii și 
Germanii; în fine: Izraeliți, Ar- 

meni, Ţigani,: etc. Ungurii o- 

cupă aproape fără rival toată 
“partea centrală și meridională 

- a Carpaţilor Nord-Occidentali, 
la sudul Tatrei. Polonii ocupă 

din clina exterioară a Carpaţi- 

lor Nord-Occidentali, Vestul și 

Nord-Vestul Galiției, cu centrul 

Cracovia; Rusniacii, acoper Es- 

tul Galiției de la Visloc, afluent 
al Sanului, pănă la sorginţile 

Prutului; ei încalecă Carpaţii: 

Păduroși, pătrund elementul Po- 

lonez în Galiţia apusană, apoi 

masa elementului maghiar unde 

se infiltrează prin defleurile Du- 

naiețului, Popradului pentru a 

înconjura masivul Tatrei cu văile 
Vagului și Arvei. Vin în fine 

- alte triburi ca: Horviaci, Polaci, 

Gorali, Slovaci, care complec- 

tează lista ocupanților Carpaţi- 

lor Nord-Occidentali. Masivul 

Tatrei cu cîmpia Neumarkt for- 
"mează o insulă etnografică lo- 

cuită de Podoleni, popor neslavic. 

Lembergul este centrul etno- 

grafic al populaţiunilor rusniace 

- care ocupă  Carpaţi-Păduroși, 

Carpaţi Sud-Orientali. sunt lo- 
:cuiți de Romini, care se întind 
la Nordul Dunărei între Nistru 

și cîmpiile din stînga Tisei, a 

Maramureșului, Crişanei și Ba- 

natului. Elementul Romiînesc este 
compact pe clinele exterioare 

ale Alpilor Transilvaniei și Car- 

„paţilor Orientali în cotro se res- 

firă chiar prin Galiţia și în lun- 

gul țărmurilor Mării-Negre pănă 

la Odesa ; el este mai puţin com- 

pact în regiunea occidentală din- 

tre cresta principală a Carpaţi- 

lor. și cîmpiile din stînga Tisei, 

unde rind-pe rind se retran- 

şară altă-dată Agatirșii, Daci! și
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apoi Romanii, ai căror descen- 

dinți, Rominii, formează azi ma- 
rea majoritate a populaţiunei, 

În interiorul basinului Transil- 
van, numai pe laturea. Carpa- 
ților Orientali, elementul Romi- 

nesc este întrerupt de. Săcui, 

populaţiune de viță maghiară, 
formînd o fășie îngustă între 

cîmpia Birsei și munții Călima- 
nului.— Germanii, sub numele de 

" Saşi, se. găsesc resfiraţi printre 
populaţiunile romîne aproape 
pretutindeni in orașe 'mai ales 
în centrele de exploataţiuni mi- 

nerale şi industriale. Slovacii lo- 

cuesc partea 'V. mai ales șesul 

- Banatului. Izraeliţii locuesc în ma- 
-. se, de preferinţă la orașe, pe clina 

exterioară a sistemului carpatic, 

mai ales în Polonia și Galiţia, 

de unde curentul lungește azi 

Carpaţii Orientali în. toată Mol- 

dova și Basarabia; această po- 

pilațiune este de 'altmintrelea 

„ reprezentată în: toate părțile sis- 
-„temului carpatic, de la Pressburg 
“la Orşova. 

" [timologia Car, paţilor. Dupi 
“unii numele Carpaţilor ar pro- 
veni din rădăcina slavă c/rebez, 

„ chreb, chră, care semnifică: lanţ 

- muntos. Pe această temă cuvin- 

“tul Carpaţi, ar putea tot așa de 

„bine fi considerată, ca de ori- 

gină latină, sai chiar elină. Cu- 
- vîntul latinesc crezido  (inis) 
. 4pnzie, însemnează și margine, 

"margine înălțată, țărmure, stă- 
vilar, chei, parapet, eşitură sait 

: înălțătură, adică tot ce deșteaptă! 
: Și întregește ideea de relief, 

“In limba latină vorbită ca și 
- în limbile neolatine cuvintele: 
- crepare it,, quebrar isp. și port., 
„crebar prov., crever fr., aii a- 
- ceeași semnificare ca şi în limba 
- romînă, unde găsini în toată în- 
- tregimea lui, în .gura poporului, 
„cuvintul crăpaz. Prin: urmare, 
„vorba Carpaţi poate fi o nu- 
“ mire poporană latină provenind 

  

  

“din trunchiul aceluiași popor 

din care aii eșit Grecii și La- 

tinii, şi însemnind unul din as- 

pectele munţilor; tot așa pre- 

cum Alpii, însemnează munții 
cei înalți; Molistișul, muntele cu 

molifți și alții, ca Muntele-Alb, 

Munţi-Negrii, etc. ale căror nume 

denotă unul din principalele a- 
tribute ale muntelui respectiv. 

Aceasta e o lege constantă ce 

se găsește în us la toate popoa- 

rele și în toate veacurile. 

Cuvintul Carpathus (Kipza- 

005), întrebiințat de geograful 

Strabone desemnează același lu- 

cru: ca străvechiul Crapathus 

(Kpăza0os) din Omer şi anume: 

o insulă din Mediterana, o înăl- 

țătură, al cărei nume ni s'a tran- 

smis aproape neschimbat pănă 
în zilele noastre. 

In epoca romană numele de 

“Carpaţi, aplicat la sistemul car- 

patic, pare necunoscut pănă la 
Ptolomeiă. 

Virgilii numeşte fRodop nu 

numai grupul din dreapta flu. 
viului Marița, cunoscut și azi 

tot sub numele de Rodop, dar 

şi întregul sistem al Balcanilor 

și. chiar Carpaţii actuali, cari, 

după acest autor, merg pănă la 
Polul-Nord. — CI. Ptolomeii din 

toată” această epocă întrebuin- 

țează pentru: prima oară, vor- 

bind de limitele nordice ale Da- 

ciei, numele de Carpathes-4tou- 

tes şi aceasta cu mult înainte 

de venirea Slavilor în regiunea 

carpatică. După Ptolomeii, acea- 

stă provincie încatează în coti- 

tura Nistrului şi în munții Car- 

“paţi. Cordonatele geografice de 

46% şi 48930, date de Ptolomei, 

„se referă, probabil, la muntele 

Tatra, cel mai înalt din siste- 

mul carpatic. 

Numirea de Carpaţi, pare dar 
a fi fost rezervat la început păr- 

ţii din sistemul carpatic cunos- 

cută azi sub numele de Tatra, 

  

  

sai Carpatul-Central, în: opozi- 
țiune cu Micii-Carpaţi, lănţişor 
din același grup care începe în 
Dunăre la Presburg, Anticitatea 
păstrase această numire numai 
grupării nord-occidentale (Car. 
pathus); iar cele-l-alte grupări, 
erai cunoscute sub numirea de 
Alpii Daciei saă Bastarnici. In 
particular masivul septentrional 
se deosebea și prin numirea 
de Alpii Silvestris (păduroși) din 
Cauza naturei lor prea pădu- 
roase. Geografii moderni îl ge- 
neralisează, întinzindu-l, de la 
Carpaţii lui Ptolomeiă, la tot 
sistemul muntos ce ocupă inima 
vechii Dacii, pănă în Porţile-de- 
Fier ale Dunărei. 

Numele de Carpaţi se gă- 
seşte localizat azi numai la ci- 
te-va elemente ale sistemului 
ca: Carpatul-Central saii Tatra; 
Carpaţii-Păduroșşi, nume aplicat 

mai ales clinei exterioare a Car- 
paților mijlocii, acel lung şir ce 
leagă protuberanța nord-vestică 
cu cea sud-estică a sistemului 
carpatic; Carpaţii-Orientali. îm- 
părțiţi între Moldova și Tran- 
silvania; în fine Carpaţii Ungro- 
Transilvani (Ung. Transilvani- 
sche-Sibenbiirgen), nume dat de 
cit-va timp munților nord-estici 
ai Transilvaniei, coprinzind mai 
ales munții Bistriţei, pe ai Rod- 
nei și pe'ai Lapușului, 

Carpănul, Zea/, între satul Frumu- 
șelele și Dealul-Mare, com. Pău- 
șești, pl. Cirligătura, jud. Iași. 

Carpănul, deal, lîngă satul Ne- 
grești, com. Dobreni, plasa Pia- 
tra-Muntele, jud. Neamţu ; situat 
în prelungirea dealului Oţelul, 
pănă spre sudul mănăstirei Ho- 
raița, 

Carpănul,ziriia;, ce izvorește din 

ramurile munţilor Stridinele, co- 

mana Tazlăul, pl. Bistriţa; se
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“varsă pe partea stingă a pâriu- 

"lui “Tazlăul. 

Carpănul, ziriiaş, în com Vînă- 

tori-Neamțu, plasa de Sus-Mijlo- 

“cul, jud. Neamţu ; izvorește din 

"ramurile munţilor numiţi Fun- 
- dul-Romînesei şi se varsă pe par- 

„tea dreaptă a piriului Ozana, 

puţin mai în sus de gura! piri- 

ului Secul. 

Carpănul, ziriiaș, în c. Tazlăul, 
pl. Bistriţa, jud. Neamţu ; izvo- 

reşte din ramurile dealurilor Lin- 

- gurari; curge în direcțiune S.-V. 

"printre satele Frumoasa și Bal- 

cani, străbătînd aproape de văr- 
sarea sa, pe partea stîngă a Taz- . 

- lăului, șoseaua județeană Do- 

. breni-Moineșşti, între kil. 46—47. 

Carpănoaia, fa/fă, pe teritoriul 

comunei Nănești, jud. Putna, în 

întindere de 10 hect. . -... 

Carpelui (Izvorul-), 2svor, jud. 
Buzăi; ese din poalele munte- 

lui Stevia și se scurge în pir. 

- Siriul, în apropiere de hotarul 

despre jud. Prahova. 

Carpelui (Măgura-), co/7uă, în 

:com. Chiojdul, jud. Buzăi, si- 

„tuată între izvorul Roșia, pir. 

„Bisca-cu-Cale şi apa Siriașului, 

„pe hotarul Prahovei. Poziţie 

„frumoasă. 

Carpen vale, la Nordul comu: 

„Slătioara, plaiul Horezul, 

ăi ina, Vilcea: Numită ast-fel . de 

„la pădurea ei de carpeni. - 

Carpenişul, saz, jud. Argeș, -pl. 

-“Loviştea:; face parte din com. 

“-rur, Șuici. Are o biserică vechiă, 
-.cu hramul Sf. Gheorghe, deser- 

vită de::1 preot. şi “1 cîntăreţ. 

Carpenul, cor. rur., plasa Dum- 

brava-d.-s., jud. Dolj, la 43 kil. 

857350, dterole Dir ionar Ceegrafic, Val. 1, 

îi 
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de Craiova și la 24 kil. de re- 

şedinţa plăşei, com. Șipotul. E si- 

tuată pe dealul Gurguești şi va- 

lea Băltani. , 

Se învecineşte la N. cu com. 

Căciulatul și anume cu cătunul 

de care se desparte 
prin pădurea statului numită 

Știubeiul; tot la .N. se mărgi- 
nește cu com. Seaca, de care se 

desparte prin pădurea statului 
numită Seaca; la S. se mărgi- 

neşte cu com. Călugăreni, de 

care se desparte prin Drumul- 
lui-Traian ;.la V. cu com. Clea- 

novul, de care se desparte prin 
pămînt arabil; la E. se măr- 

gineşte tot cu com. Seaca. 

Terenul comunci este acciden- 

tat de dealul Gurguești, care 

are înălțime cam de 100 m. și 

este acoperit cu păduri. La poa- 

lele acestui deal se află valea 

Băltani, 
Comuna se află foarte aproape 

de apa Desnăţuiului, care pri- 

„mește mai mulţi afluenţi de pe 

teritoriul acestei comune; între 

aceștia. se numără piriul Carpe- 

nul, ce izvorește din dealul Gur- 

„guești, curge prin valea Băltani 

și se varsă în stînga Desnăţu- 

iului; pîriul Boaca ce-și are izvo- 

rul tot în dealul Gurguești; pi- 
„riul Porcărețul ce : curge prin 

cătunul Gebleşti. 
In valea Băltani se află o baltă 

_de 70—80-m. p., numită Băl- 

"tani și în care se găsește mult 

pește. ge 
Cătunele ce “compun'comuna 

sunt în număr de trei: 

dință, Geblești şi Boaca. 

. Comuna este străbătută-la S.; 

„pe limita către Călugăreni, de 

Brazda-lui-Traian. 

-In :comună sunt trei . biserici 

fondate de locuitori cu ajutorul | 

proprietarilor. Două se află în 

satul Carpenul, din care una în- 

:cepută la anul 1874. și terminată 

- dure. -Moşiile Carpenul, 

Carpe-: 

"nul, care este cătunul de reșe- 

„cale lungă de 3 kil.   

CARPENUL 

în anul 1878. Ambele biserici 

din Carpehul sunt de. biîrne. 
A treia biserică se află în că- 

tunul Geblești; are hramul Sf. 

Nicolae; e făcută de zid. Fie- 

care biserică este deservită de 

cite 1 preot și 1 cîntăreț. 

În com. Carpenul sunt două 

școli mixte, una în cătunul Car- 

penul și alta în .Geblești. Cea 

din Carpenul funcționează din a- 

nul 1871, cea din Gebleşti din 

1880. Școala din căt. Carpenul 

este întreținută de stat. Localul 
„său e de birne și construit de 

comună. Are o învăţătoare. Școa- 

la din Geblești este întreţinută 

de comună. Locâlul sii e de 

birne și în bună stare. Cursurile 

'se predaii de o învăţătoare. 
_ Populaţia comunei este de 

1079 suflete, din cari 531 băr- 

baţi și 548 femei, locuind în 460 

case, mai toate. de birne. Popu- 

lația crește anual cu 30%. 

Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 2000 hect., din cari 

1500 hect. pămînt arabil, 100 
hect.. fincaţă și 159 hect,  pă- 

Boâca 

și Geblești daii un- venit de 20 

„lei de hect. Aparţin proprieta- 
rilor şi moșnenilor. Păduri sunt: 

Boaca, de 5o hect.; Geblești 

şi Carpenul,- cari aparțin :pro- 

prietarilor; sunt compuse din 

„cer. şi 'girniţă,: Viile de pe mo- 

şia Carpenul dai vin negru bun. 
„„In-Geblești sunt 4 meseriaşi : 

1 cizmar, I timplar, 1 fierar.şi 

1 ţiglar. O “moară cu aburi se 
- află în Gebleşti.” 

--In comună sunt 3 comercianţi: 

4 în 'Carpenul-și 1 în-Geblești. 

Productele se desfac la sche- 

„la Cetatea. Transportul'se face 

“cu carele pe căile. comunale; 

Comuna este -unită prin. o 

'cu Seaca 
„la: N; prin'-una de :4 kil.-cu 

: Gubancea şi alta duce la. Ver- 

bița. O potecă merge de laN. 

93



CARPENUL 

la' S. și se numeşte Poteca-Ni- 
cului, ” 

Contribuabili sunt 650. 
- Venitul budgetar, pe 1893— 

- 1894, a fost de lei 2705.89 şi 

cheltuelile de lei 2248.36. 
Vite cornute! sunt 210, oi 140 

și cai 29. 

Carpenul, saţ, pl. Dumbrava-d.-s., 

com. Carpenul, jud. Dolj, reșe- 

dința Primăriei. Are 714 sufl., 

359 bărbaţi și 355 femei. 

Locuesc .în 300 case, con- 
struite din biîrne și avind fie- 

care grădina ci, In ' sat este o 

școală mixtă, ce funcţionează 

din 1871 și este întreținută de 

stat. Are o învățătoare. Loca- 

lul -școalei este construit din 

birne. In anul școlar 1892—93 

şcoala a, fost frecuentată de 54 

copii din: numărul de go în vir- 
stă de școală, 

Ştiu carte 79 locuitori. In sat 

" Sunt 2 biserici, fondate de lo- 

cuitori cu ajutorul proprietari. 

lor. Una din ele s'a început la 
1877 şi sa terminat la 1878. 

Amîndouă ai ca patron Sf. 

Ioan. Fie-care biserică este de- 

servită de cite 1 preot și 1 cîn- 
: tăreț, 

Carpenul, Zea/, în partea de N. 
a comunei Borăscu, jud. Gorj ; 
vine din spre V. din jud. Me- 

„hedinţi și merge spre E., terimi- 
nindu-se în șoseaua comunală 
care leagă comuna Ohaba cu. 
Borăscu. 

. Formează împreună cu Fra- 
- Sinul-d.-s, valea Borăscu, pe care 
este situată comuna Borăscu.. 

Prin - această vale curge în 
direcțiune spre” E. pir. numit 
Jilțul-Borăscului, care se varsă în 
piriul Jilțul-Mare. 

Creasta acestui deal este a- 
coperită cu puțină pădure; pe 
coaste sunt vii “și livezi cu 

- pruni.   
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Carpenul, zoșe, plasa Dumbra- 
va-d.-s., com. Carpenul, satul 

Carpenul, judeţul Dolj. 

Carpenul, munte, în jud. R.Sărat, 

plaiul Rimnicul, virf principal 

al culmei Cimpulungeanca, la 

hotarul județului spre județul 

Buzăi, com. Valea-Sălciei. Este 

acoperit cu păduri, 

Carpenul, zăzure, pl. Dumbrava- 

d.-s., com. Carpenul, satul Car- 

penul, jud. Dolj, în întindere de 

59 hect. Esenţe: cer și gir 
niţă. 

Ai 
Carpenul, ziriă, pl. Dumbrava- 

d.-s., com. Carpenul, jud. Dolj; 

ese din dealul Gurgueșşti, curge 

"prin valea Băltani și se varsă 

pe malul sting al riului Des: 
năţuiul, 

Carpenul, za/e, jud. Prahova, pl. 
Teleajenul, formată din două 
izvoare: unul vine din valea 
Sf, Ilie și altul din virful mun- 
telui Nebunul; curge de la V. 

spre E. și se,varsă în riul Te- 

„leajenul, pe malul drept, în ra- 
ionul comunei Mâneciul- -Ungu- 

"reni, 

„Carpenul, za/e, com. Frăţila, pl. 

Olteţul-d.-j., jud. Vîlcea. 

Carpenului (Poiana-), întins şi 
- frumos p/atci, în com. Chioj- 

dul-din-Bisca, jud. Buzăii, co- 

prins între calea muntelui, pir. 

Siriul şi izvorul Bisculiţa. Este o 

- ramificaţie din muntele Stevia. 

Carpenului (Poiana-), poiană, 

în partea de N. a com. Star- 
Chiojdul, plaiul 'Teleajenul, jud. 

Prahova, situată la E. de mun- 

tele Plaiul-Chiojdului. Serveşte 
de izlaz vitelor locuitorilor. 

Carpinei (Valea-), za/e, în cu- 

  

  

CARTAL-SELEUŞ 

prinsul teritoriului com. Rogo- 

jeni, pl. Horincea,. jud. Covur- 
lui. 

Carpinul, pădure, pe șesul 'Sire- 

tului, pe teritoriul moșiilor Hu- 

“ţani și Hancea,; com. Brehuești, 

pl. Siretul, jud. Botoșani, în în- 

tindere de 350 hect. Esenţe: 

- Stejar, carpen, teiă, salcie şi plop. 

Carpinul, firii, pe moşia Bre- 

hueşti, com. Brehueşti, pl. Si-: 

retul, jid. Botoşani. 

“Carpinul, poiană, în pădurea Car- 

pinul, com. Brehuești, pl. Sire- 

tul, jud, Botoșani. 

Carpinul, va/g, între Dealul-Lupă- 
riei și Dealul-Petroaei, din com. 

Brehuești, pl. Siretul, jud. Bo- 
toşani. 

Cartal-Seleuş, sa/, judeţul Con- 
stanța, pl. Hirşova, căt. com. 

“rur. Șiriul, situat mat mult în 
- partea centrală a plășci şi cea 
- nord-estică a comunei,.la ş kil. 

spre răsărit de cătunul. de re- 

ședință, Șiriul. Este așezat pe 

valea Cartal şi la izvorul piriu- 
lui Cartal. Este închisla N.-V. 

“de dealul Cartal și dominat de 

virful Cartal, care -are o: înăl- 

țime de 148: m. “Forma satului 

este lunguiață de la N. către S. 

“Suprafaţa sa este de 4527 hect., 
dintre cari 172 hect. sunt ocu- 

-:pate de vatra satului şi de gră- 

. dini, Populațiunea, compusă nu- 

mai din Bulgari și Tătari, este 

de 167 familii, cu 884 suflete, 
ocupîndu-se cu agricultura și 

. creșterea vitelor, :Pămintul pro- 
duce orz și ovăz. Drumuri co- 

- munale pleacă foarte multe și 

în toate direcțiunile, ducînd fie- 

care la cite un sat mai apropiat 
Șiriul, Muslu, Eni-Sarai, 

Dulgherul, . Casimcea (Tulcea) 

şi altele. | |



CARTAL-TEPE 

Cartal-Tepe, 24 de deal, în ju- 
dețul “Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com.:rur. Cișla. Este vir- 

ful cel mai înalt al dealului Su- 

Bair, situat în partea estică a 

plășei şi cea nordică a comunei. 

Are o înălțime de 157 m.; este 

„punct trigonometric de obser- 

"vaţie de rangul al 3-lea, domi- 

nîind asupra satului Frecăţei și 

asupra drumului comunal Cîșla- 

Frecăţei. Este acoperit numai 

cu tufărișuri, 

Cartalul, /ac mic, în jud. Ialo- 

„ miţa, plasa Borcea, com. Socari- 

ciul. 

Cartiul, com. zzr., jud. Gorj, pl. 

Vulcan, spre N. de T.-Jiul, la 9!/ 

kil. de acest oraș și la E. de co- 

„muna Stănești. Se compune din 

cătunele : Cartiul, Porceni și Sim- 

botinul. Prin el trece şoseaua 

comunală și în apropiere, ca la 

"6 kil.spre E., și în partea stingă 

a Jiului, trece șoseaua județeană 

T.-Jiul- Bumbești. Prin el trec 

riurile: Cartiul și Simbotinul 

care izvoresc din muntele Ză- 

noaga şi se varsă în apa Jiului, 

"care trece în apropiere. 
" Este situată pe șes, pe malul 

drept al riului Jiul. Are o supraf. 

de 1130 hect,, din cari 469 hect. 

arabile, 653 hect. pădure şi 28 

hect. vie şi livezi cu pruni. 
Locuitorii ati 5o pluguri, 105 

care cu boi şi vaci, 6 căruțe 

cu cai, 60 stupi cu albine; sunt 

-în com. 58 fintîni, puțuri și ciș- 

- mele. | 
-.. Are o populaţie de 373 fa- 
milii, cu 1570 suflete, din cari 

316 contribuabili. 

Venitul comunei este de lei 

1609, bani 9 şi cheituelile de 

lei 1577, bani 11. 

- Numărul vitelor mari cornute 

este. de 827; sunt 1299 'ci, 495 

capre, 50 cal şi 1099. rimători. 

Are 6 biserici făcute de lo-   
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cuitori, deservite: de 3 preoţi și 

6 cintăreți. 

Cartiul, cătun, jud. Gorj, ce apar- 

ține comunei cu același nume. 

Are o suprafață de 378 hect., 
„.. din cari 130 hect. arabile, 240 

hect. pădure, 8 hect, vii, livezi 

cu pruni, 
Locuitorii aii 18 pluguri, 35 

care cu boi și vaci, 4 căruțe 

cu cai, 20 stupi cu albine. Sunt 

în căt. 9 fîntîni. 
Are 'o populaţie de 98 fami- 

lii, saii 368 suflete, din cari 88 

contribuabili. 
Numărul vitelor mari cornute 

este de 277; sunt 20 cai, 433 0i, 

163 capre şi 367 rimători. 

Are 4 biserici, deservite de 

2 preoți şi 4 cintăreţi. Prin a- 

cest cătun trece apa Simbotinul, 

ce izvorește din muntele Ză- 

noaga şi se varsă în Jiul la că- 

tunul Simbotinul şi apa Cartiorul, 

care vine din munţii Schelei şi 

„este formată din topirea zăpezei 

"şi din ploi, 

Carul, vale, pe teritoriul satului 
Potîngeni, com. Movileni, plasa 

Copoul, jud. Iași. 

Carului (Dealul-), deal, com.. 
Rijleţul-Govora, pl. Vedea-d.-s., 

jud. Olt. 

Carului (Valea-), va/e, comuna 
Mihăeşti, plasa Riurile, județul 

Muscel. 

Caruzul, /az, pe moşia Todireni, 

com. Todireni, pl. Jijia, judeţul 

Botoșani. 

Carvanul sai Garvanul, c. rar. 

pl. Silistra-Nouă, jud. Constanţa. 

Este așezată în partea apusană 

“a judeţului, spre S.-V. de orașul 

Constanţa, capitala districtului, 

şi în cea meridională a plășei, 

spre S.-E. de orăşelul Ostrov,   

CARVANUL SAU GARVANUL 

reşedinţa plășei. Comunele în- 

vecinate cu ea sunt următoa- 

rele: Girliţa, la 7 kil. spre N-E,;; 
Ese-Chioi, la 8 kil. spre: V.; 

Calnia, la 10 kil. spre N.; Lip- 

nița, la 6 kil. spre N-E.; Ghiu- 
vegea, și Para-Chioi, la 9 kil. 

spre E. 

Se mărginește la N.: cu com. 

rur, Lipnița, de care se desparte 
prin dealurile Scorci şi Sirti-lol- 

„Bair; la E. cu com. Para-Chioi; , 

„la S$, cu Bulgaria,. de care se 

desparte prin culmea Cainardgi; 

iar la V. cu com. Girliţaj, de 

care se desparte prin "văile Be- 

gene-Ceair și Caraghios-Culac. 
Relieful solului e în general ac- 

cidentat şi anume de culmea Car- 

vanul. Principalele dealuri sunt: 

Oluc (105 m. înălțime) la N.-V.; 

Cuiugiuc-lol-bair, cu virful Cuiu- 

giuc (180 m.) la V.; Regene- - 
Bair (164 m.), cu virful Cuiu- 

giuc (170 m.); Carvan-Bair, cu 

virful Carvan (145 m.) la S; 

Caraburun-Bair cu virful Iuc- 

Mezarli. (168 m.) prin interiorul 

comunei; Ciriagi-lol-Bairla S -E.; 

Sirti-Iol-Bair (145 m.) la N.; Der- 

men-Sirti (166 m.), cu virful Veli- 

Chioi (158 m.) 

Aceste dealuri sunt acoperite 

cu -păduri frumoase, cu păşuni 

şi livezi întinse. Movile sunt 

numeroase, mai toate artifi- 

ciale, servind ca puncte deob- 

servare și orientare în timpul 

deselor invaziuni şi atacuri ne- 

“aşteptate din partea bașbuzuci: 

lor turcești. Printre pădurile cele 
mai însemnate deosebim: Ber- 

botași-Orman la S;; Echenli-Or- 

man prin interior ; Saidi-Orman 

la S.E.; Chirișli-Orman, Iaşi- 

Orman, Cara-Ali-Consul, și Saia- 

Coru-Orman la E. ” 

Văile principale sunt: Nur- 

cus-Ceair, formată din văile Co- 

vac-Culu-Ceair şi 'Tasli-Burun- 

Ceair, provenită din unirea. văi- 

lor Cuiugiuc-Ceair şi Demecican-
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Culu-Ceair la S. și la S.-V.; va- 
lea Cuiu-luc-Ului, ce vine din 
Bulgaria sub numele de Cara- 
Culac, traversează interiorul co- 
munei, trece. prin satul Carva- 
nul-Mare, unde primește pe stîn- 
ga valea: Culac-Biinar.-Ceair, ia 
apoi numele de Carvan-Culac, 
trece prin satul Carvanul-Mic, 
„unde. primește valea Carvan: 
Ceair, se îndreaptă spre N,, pri- 
mind pe dreapta valea Ciril- 
misi-Ceair unită cu Echenli-Ceair, 
apoi se îndreaptă spre N.V,, 
primind pe stinga văile Ciugiuc- 
Ceair şi Caraghios-Culac și se 
deschide în lacul Girliţa în par- 
tea estică a lui; valea Ciali- 
Ceair. ce vine din Bulgaria sub 

- numele de Veli-Chioi-Ceair, tre. 
ce prin satul Veli-Chioi și se 
deschide la balta Ciamurlia la 

>. NE valea Satis-Chioi la ho- 
“tarul din spre E. Mai toate a- 
ceste văi aii malurile înalte şi 
acoperite cu păduri. 

Cătunele cari compun coniuna 
sunt patru și anume: Carvanul- 
Mare, reședința în partea me- 
ridională a -comunei, pe valea 
Carvan, între dealurile Ciriagi- 
Iol-Bair la E. şi Carvan-Bair la 
V. şi S.; Carvanul-Mic, sat, în 
partea meridională. a comunei 
la 1!/2 kil. spre V. de reședință, 

„pe valea Carvan-Ceair între dea- 
lurile Caraburun-Bair la V. și 
Carvan-Bair la. S.-E.; Cuiugiuc, 

„în partea vestică a comunei, la 
„5 kil. spre. N.-V. de . reședință, 

pe valea  Cuiugiuc-Ceair, - între 
dealurile. Oluc. și Cuiugiuc-Iolu- 
Bair la: V; Caraburun-Bair. la: 
E; Veli-Chioi, în partea .răsări- 
teană a comunei, la: 3 kil. spre 

" N-E. de reședință, pe valea 
Veli-Chioi-Ceair, între dealurile 

-.Cermen-Sirt la N., Chirișli-Bair 
“la Vest și Veli-Chioi:Bair. la 
"Est. Aspectul lor este: plăcut, 
mai cu seamă din .cauza fru- 
moaselor lor pozițiuni, fiind a-   

şezate pe văi cu maluri pădu- 
roase. 

Populaţiunea totală în 1896 
era de 176 familii, cu 740 'sufi., 
împărțită ast-fel : 

- După sex: 362 bărbaţi, 327 
femei, după starea civilă: 418 
necăsătoriți, 248 căsătoriţi, 23 
văduvi; după instrucţie : : 12 știi 

carte, 708 nu știii; după cetă- 
țenie: 728 cetățeni romini, 12 
supuși străini ; după religie : 562 
ortodoxi, 178 mahomedani; du- 
pă ocupaţie: 400 agricultori și 
meseriași, 2 cîrciumari. Sunt 215 
contribuabili. 

Suprafața comunei este de 
5184 hect. saii ŞI kil. 

Budgetul comunei Ja venituri 
e de 3841 lei și la cheltueli de 

2991 lei. 

Căile de comunicație sunt: 
calea județeană Ostrov-Cuzgun, 

ce trece pe la nordul comunei; 
apoi drumuri comunale ce duc 
la satele apropiate, ca: Girliţa, 
Lipnița, Para-Chioi, Coșlugea, 
etc. o 

Are 2 geamii, cu 2 hogi. 

Locuitorii creștini, cari sunt foar- ! 

te numeroși, se duc la biserică 

prin satele vecine. * 

In comună este o şcoală ru- 

rală mixtă, cu 1: învățător, fre- 

cuentată de 48 elevi; școala are 

10 hect. pămînt de „la stat.. 

Carvanul-Mic, saţ, județul Con- 
starița, plasa Silistra-Nouă, cătu- 
nul comunei Carvanul. E situat 

în partea meridională a plășei 

şi cea sud-vestică a comunei, la 
1 kil. spre V. de căt. de reșe- 
dință Carvanul-Mare. Este așe- 

zat în valea Cara-Burun-Ceair 
şi este închis la N, de către 

dealul Iailea-Bair. In cele-l-alte 

părți. este înconjurat de pă- 

: duri, şi este dominat de virful 

: Iuc-Mezarli, care este la nord- 

- vestul. și la marginea satului şi 

care. are o înălțime de 168 m. 

  

  

Satul e mai. tot acoperit cu 
păduri saii tufișuri. 

„ Drumuri comunale pleacă pe 
- “la satele mai învecinate: la Cu- 

iugiuc, la.Lipniţa, la Veli-Chioi 
prin Carvanul-Mare și la Chiu- 
ciuc-Cainargi (Bulgaria). 

Casa, pârîi, în com. Mădeiul, ju- 
'dețul Suceava. Izvorește din Do- 

sul-Arșiţei și, după un curs de 

5 kil., se varsă în Bistriţa. 

Casa-Albă, ruină de biserică, pl. 

Jiul-d.-j., com. Căciulești, jud. 

Dolj, împrejurul căreia . sunt 2 

șanțuri, cărora li se zice Ce- 

tate şi 2 movile mari, în mijlo- 

cul cărora sunt gropi adinci... 

Casa-lmpărătească, sat, cu 14 

familii, jud. Argeş, pl. Oltului; 

face parte din com. rur, Cre- 
menari-Flămînda, 

Casa-Mănăstirei-Nucetul, /oc 

îsolat, jud.: Muscel, plasa Pod- - 

goria; ţine:de comuna Golești- 

Badei.. 

Casa-Vechiă, con. rur, pl. Ol 

tul-d.-s,, jud. Olt, compusă din 

"2 cătune: Casa-Vechiă și Cio- 

boți. Este situată pe valea riu- 

lui Trepteanca, la şo kil. de- 

parte de capitala judeţului și la 
II kil. de a plășei.. 

Are o populaţie de 214 capi 

de familie cu 1085 sufiete. Sunt 
192 contribuabili. 

In comună e o biserică, de-: 

servită de 2 preoți, cu hramul 
Sf. Nicolae; s'a reparat la 1869. 

Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura.. Ei desfac produsul 

muncei lor la R.V îlcea şi Dră- 
gășani, 

S'aui împroprietărit la 1864, 

pe fosta. moșie a  Maiorului 

Mișu, dindu-li-se 600 hect. EI au 

9 cai și epe, 300 boi, 409 vaci, 

.35' capre, 580 oi şi 410 porci.
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In:comună sunt. 2 mori cu 

"âburi și 2 pe rîul Oltul. 

Comerciul se face de 2 ctr- 

ciumari. Livezile daii peste 20 
„. care de fin. 

"Veniturile comunei se urcă la 

lei 1360.20 şi cheltuelile la: 1323 

lei. Casa-Vechiă este în legă- 

„tură cu comunele: Gezmăna și 

Dejești, prin șoseaua județeană. 
E brăzdată de dealurile: Bir- 

soi, -Olănelul, Clocoticiul, Rus- 

ca-de-la-Niţu, Rusca-de-la-Albu- 

lești, şi este udată de girla Trep- 

teanca, 

Casa-Vechiă, sa, făce parte din 
com. rur, cu același nume, pl. 

Oitul-d.-s., jud. Olt. Aci e re. 
ședința primăriel. 

Casaiul, deal, în jud, R.Sărat, 
pl. Marginea-d.-s., com. Slubozia; 

“se desface din dealul Măgura- 

Căpăţinii și brăzdează partea de 
V. a comunei, Este acoperit cu 

păduri. 

Casap-Chioi, com. rur., în jud. 

Tulcea,, pl. Istrului, situată în 

„partea de S. a judeţului, la 63 

kil. spre S.-V. de orașul Tulcea, 

capitala județului și în partea 

de E. a plășei, la 19 kil. spre 

:N.-E. de com. Cogelac, reședința 
plășei. 

Numele săi este turcesc și 

“vine :de. la cuvintele -casap = 
- măcelar și chioi = sat, satul mă- 

celarilor, pentru că aci se tăiaii 

vitele pentru Babadag. 

"* Hotarul amănunțit al comunei 

este “următorul: plecînd de la 

gura Portiţei, se îndreaptă spre 

V,, prin lacul Razelm, prin la- 

“cul Goloviţa, trece prin gura 

Zmeica, întră în lacul cu ace- 

laşi nume, prin stuf, apoi pe 

pămînt uscat, și, de la: poa- 

lele dealului Cara-Burun, se în- 

„ dreaptă spre S.-V., taie dealul 
Maadem-Bait” și” dealul Movila- 
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-. Mare; de la'-poalele căruia o ia 
“în spre S,, 

- şi merge pănă în apropiere de 

"satul: Tari-Verde; de aci se di- 

taie dealul Haidin, 

rige spre N.-E.,. pe lingă dru- 
mul comunal Tari-Verde-Casap- 

Chioi, trece printre dealurile 

- Haidin și Cara-Nasuf, de unde, 

pe. muchia celui din urmă, se 

- îndreaptă spre. S.E., pănă în 
virful Coba-lue; de aci apucă 

spre EE., taie transversal lacul 

" Zmeica şi ajunge pănă.la gura 

Peritească, pe unde lacul Sinoce 

comunică cu Marea; de aci, ho- 

tarul merge pe malul Mării pănă 

la Portiţa, de. unde am plecat. 

“Forma sa e a unui dreptunghiii 

neregulat, cu o lungime de 55 

kil. și-o întindere de 4000 hect. 

“(40 kil.. p.). 
Comuna se învecineşte -la N. 

cu com, Jurilofea, Canlibugeac 

şi Ciamurli-d.-j.;: la V. cu co- 

_munele Poturul și Beidant; la 

S. cu comunele Cogelac și Cara- 

„ Nasuf; la E. cu Marea-Neagră. 

" “Relieful - solului depinde :de 
2 regiuni: a dealurilor și a șc- 

sului cu bălțile. Dealurile mai 

-- însemnate sunt: dealul. Cara- 

Burun, 48 m., cu virful princi- 

pal Movila-lui-Țincu (74 m.), aco: 

- perit cu pășuni; dealul Maadem- 

Bair: (92: m.) și dealul Movila- 

Mare (91 1m.), ambele acoperite 

cu semănături și cîte-și trele la 

N.; Dealul-Mormintelor (124 m.) 

şi Haidin, cu viriul Casap-Chioi 

(152 m.), acoperite cu livezi și 

: pășuni, „la'S;;: dealul Cara-Na- 

suf cu virful Caba-luc (56 m.); 

-.. dealurile ' Caba-Tuc, . Amze-Saisi 

- (Tirla-lui-Amza, 30 m.) la S-E, 

dealul Acic-Suat (Suhatul des- 

chis, 65 m.) şi dealul Cale (saii 

„.Cetâte, 31'.m.) acoperite cu ver- 

- deaţă,. la E; In balta Sinoe se 
- află insula Curt-Bei.. (Insula-Lur- 

-pilor) lungă şi îngustă, de a- 

 proape 400 hect.. întindere, a- 

„„coperită cu iarbă și vizuini de, 

.ales Bulgari,   
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lupi,.-de unde și numele iei. 

Mai e o altă insulă, tot Curt- 

Bei; la Nord-Vest de cea pre- 

cedentă, acoperită cu stuf. Te- 

- ritoriul' comunei e acoperit cu 

o mulţime de movile, între cari 

mai însemnate sint: -Haidin, 

" Caba-luc, Cestimoghili, Amza, 

Beş-Tepe, etc. Toate sunt .arti- 

ficiale, făcute în timpul războae- 

„lor, Acum sunt acoperite cu 

> verdeață, - e 

Ape curgătoare avem: pîrtul 

Casap-Chioi, ' care, 'sub numele 

de Sari-lurt izvorește din dealul 

Haidîn, trece prin satele Sari- 

Iurt şi Casap-Chioi, şi apoi se 

varsă 'în balta Sinoe; Valea- 

Cișmelii, afluentul precedentului. 

Bălțile sunt mari şi însemnate. 
:. Din cele mari însemnăm :. Ra- 

zelmul la N.E.;. Zmeica la E.; 

Sinoe și 'Sinoaia la S.-E. Ele 

produc mult și bun peşte: lkefal, 

combuli, etc. 

Ciătunele cări o formează sunt: 

' Casap-Chioi, reşedinţă, la E., pe 

riul Casap-Chioi; Sari-lurt, la 6 

"kil. spre V. de reședință, tot 
pe rîul. Casap-Chioi, și la. poa- 

...lele estice ale dealului Haidin. 

__ Tatinderea : comunei este de 

8700 hect., din: cari 380 hect. 

-- vetrele celor '2 sate, 220 hect, 

“pentru: plantaţii, 5o “hect.: vii, 

40 hect. bisericile și şcoalele, 

'3500 hect. de cultură, 4000 hect. 

date cu rescumpărare, 300 hect. 

 improductiv, al statului, 

" Populaţiunea este amestecată, 

"E: compusă din Romiîni, Greci, 

Arnăuţi, Tătari, Țigâni, dar mai 

Sunt 265 familii, 

“cu 1177 sufi., din' cari 610 băr- 

baţi, 567: femei; :însurăţi 428, 

neînsuraţi 685, văduvi şo. După 

naționalitate avem: 60 Romini, 

7 „Greci, 5: Arnăuţi, . 10Turci, 

"8 Tătari, 30 TȚigani turcești, iar 

restul de 1057 Bulgari.” 

Ia comună sunt 2 școli, cite 

7 „una în fie-care: cătun, cu. 20
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hect. pămînt, 2 învăţători, 112 
elevi înscriși. 

Biserici sunt 2, una în' reșe- 
dință, cu hramul Sf. Voevozi, 

“alta în cătun, cu hramul Sf. Du- 
mitru; aii 20 hect.; sunt deser- 

vite de 2 preoți şi 3 cîntăreți. 

Pămiîntul e bun pentru agri- 
cultură. 

In comună sunt 610 agricul- 

tori, cu 500 pluguri; 10 mese- 

riași. Comerciul constă în ex- 

port și import de vite și cereale, 
Sunt 5 comercianți. 

Drumuri sunt de la comună 

la comunele și satele învecinate. 

Budgetul comunei 'este de 

7000 lei venit şi 6şoo lei la 

cheltueli. Sunt 286 contrib. 

Se zice că acum 200 ani erati 
prin aceste locuri tirle de oi. 

"Aci se tăiaă vite pentru Baba- 
dag, şi se transportaii la Con- 
stantinopole. 

Casap-Chioi, saș, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, cătunul de reședință 

al comunei Casap-Chioi, așezat 

pe piriul Casap-Chioi, nu de- 

parte de. balta Sinoe. Are o în- 

tindere de 8700 hect. şi o po- 

pulație de 265 familii, cu 1177 

suflete, din cari 1070 Bulgari, 

"restul Romiîni, Turci, Țigani şi | 
Greci. Are o biserică și'o şcoală. 

Casap-Chioi, 247f de deal, în ju- 
deţul Tulcea, pl. Istrului, com. 

Casap-Chioi, căt. Sari-lurt. Este 

un pisc al dealului Haidin. Are 

155 m. înălțime. E punct trigono- 
metric de observaţie. de rangul 

I-iii, dominind asupra satului 
- Sari-lurt şi asupra șoselei naţio- 

nale Tulcea-Babadag-Constanța. 
Este acoperit cu verdeață. 

Casap-Chioi, zîriă, în jud. Tul- 
cea, plasa Istrului, com. Casap- 
Chioi; izvoreşte din dealul Hai- 

"din; se îndreaptă spre E.; trece 

prin satul Sari-lurt, apol prin 
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„com. Casap-Chioi; se varsă în 
balta Sinoe, după 12 kil. de 

curs, brăzdind partea estică a 

plășei şi cea: centrală a comunei. 

Malurile sale sunt înalte și ri- 
poase. 

Casapul, 44774, jud. Brăila, for- 
mată din 2 case, la S. comunei 

Cotul-Lung, spre E. de satul 
Roman. 

Casași, parte din satul Rugi- 
noasa, jud. Suceava, locuită de 
Țigani. 

Casavet-Bair, gea/, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

com. rur, Caraman-Chioi. Este 
o prelungire nord-vestică a dea- 

"lului Cazil-Suhat. Se întinde 
“spre N., avînd o direcţiune ge- 

nerală de la S.-E. spre N.-V., 

brăzdind partea estică a plăşei 
şi pe cea nordică a comunei și 
prelungindu-se de-alungul ma- 
lului apusan al lacului Razelm. 
Se ridică pănă la o înălțime 
de 48 m. Este punct trigono- 
metric de observație de rangul 
al 3-lea, dominînd asupra dru- 
mului comunal Enisala-Caraman- 

Chioi. Stă în legătură la N. cu 

dealul Taș-Burun. Este acoperit 
numai cu finețe și pășuni. 

Casca, măgură, jud. Dolj, plasa 

Cîmpul, în partea de N. a com. 
Desa. 

Casca, pirii mic, jud. Neamţu, 

ce naște din coastele muntelui 

Ceahlăul, în drumul ce duce de 

la schitul Durăi spre creștetul 
muntelui, 

Cascada, cădere de apă, judeţul 

Bacău, pl. Trotușul, com. Tir- 

gul-Trotușul, formată de Slănic, 

din cauza unor stînci, aproape 

de „graniţă. Ea este locul pre- 

dilect de preumblare al vizita- .   
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torilor Slănicului. Două drumuri 

duc la cascadă, unul lat şoseluit, 

- iar altul strimt, care șerpuește 

printre brazii după malurile Slă.- 

nicului. Pe aci se aude necon- 

tenit murmurul piriului. Acest 

murmur devine un sgomot a- 

surzitor la punctul căderei a- 

pelor. | 

Cascaria, zîrii, jud. Putna, a- 

fluent 'al Coziei, în care se varsă 

la Chinul. 

Cascoe, pădure, supusă regimu- 

lui silvic, în raionul com, Ru- 

cărul, plaiul Dimboviţa, judeţul 
Muscel. 

Cascul, mufe, jud. Muscel, la 

S. de Picineagul. De aci riul 

Dimboviţa, care udă poalele sale, 

își ia direcţia spre S., după ce 

trece printre picioarele virfului 

Tămașul şi se îndreaptă către 

Tămășelul, Piscul - Turcilor şi 

Drăgănelul. o 

Casei (Dealul-de-la-Valea-), 
colină, în jud. Buzăă,.com. Mă. 

nești, căt. Reghinești. Este. a- 

coperită de pădurea :Mavra,. 

Casei (Piscul-), pisc, com. Rij- 

lețul-Govora, pl. Vedea-d.-s., ju- 
dețul Olt. 

Casei (Piriul-), mic a/luent al Bis- 
triţei, jud. Suceava. Udă partea 

de sus a satului Lungeni. 

Casei (Pirîul-), mic afluent al 
Bistriței. Udă .satul' Crucea. 

Casei (Valea-), șes, în jud. Bu- 
zăii, com. Mănești, căt. Ciome.- .. 

"gile, izlaz al moșnenilor. 

Casele, vă/cea, care se formează 

la V., pe teritoriul com. Crim- 

-poaia, pl. Șerbănești, jud. Olt, 

şi se varsă în Dorofeiii:
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Casele, vâ/cea, care se formează 

la E. pe teritoriul com. Perieți, 

pl. Siul-d.-s.,-jud. Olt; curge 

către S,, trece pe teritoriul co- 

__munei Mierleşti şi se varsă în 

Iminog. 

Caselor (Dealul-), dez/, străbate 
centrul com. Roşiile, plasa Cer- 

na-d.-j , jud. Vilcea, avind di- 

„recția "de la N. spre S. 

Caselor (Valea-), vale, jud. Ba- 
căă, pl. Siretul-d.-j., pe terito- 

- riul com. Pănceşti. 

Caselor (Valea-), piriiaș, for- 
mat pe teritoriul comunei Pău- 

nești, jud. Putna; are izvoare 

- adinci pănă la 6 m.; se varsă 

- în Carecua împreună cu piriia- 

șul Valea-cu-Apă. 

Caselor (Valea-), va/e, comuna 

- Rădeşti, plasa Oltul-d.-j., jud. 
„- OIt,: numită ast-fel pentru că în 

- timpurile de demult, cînd lo- 

- cuitorii fugeaii de frica Turcilor, 

se ascundeaii în această vale 

şi-şi făceaii bordec. 

Casimcea, comp. rur., jud. “Tul- 
„cea, așezată în partea vestică 

-a .plăşei Istrului și în cea sud- 

vestică a judeţului, pe ambele 
. .. ALA 9 . 

maluri ale piriului Casimcea. 

Se mărginește la Nord cu 

: com, Slava-Rusească; la Vest cu 

: comunele Calfa şi Dulgherul, din 

: judeţul Constanţa; la Sud cu 

com. Tocsof; la Est cu. com. 

„Beidant și Ciamurli-d.-s, 
“Relieful -solului este de regi- 

- unea dealurilor. Cele mai în- 

““ semnate sunt: 'Periclic, Batacla- 

:"Bașa la Nord; Turbencea, 287 

"m. Dulgherul, 252 "m. la Vest, 

"toate 'acoperite cu: livezi şi se- 

- mănături; Ciuciuc - Chioi - Bair, 

::170 m,, Sulugea, 214 m., Sacsan- 

Cairac, 215. m. Sascan:Cula, 

230 m. acoperite-cu semănă:   
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tură; Ali-Faci, 281 m., Ciaric- 

"Cairac, 287 m., acoperite cu pă- 

duri, toate Ja E. Movile sunt nu- 

meroase: Roșculețul, 250 m., 

Turbencea, 252 : m., . Bostangi- 

Tepe, 189., Chiuciuc-Chioi, 131 

, la Vest, Taș-Tepe-luc, 181 

m. Sunt toate naturale. 

Comuna este udată de riul 

Casimcea saii Tașăul de Ja N. 

la S. Tașăul trece prin toate că- 

„tunele comunei. Izvoreşte sub 

numele de 'Tașli-Dere, apoi mai 

ia și numele de Suflam. Are 

“afluenți pe dreapta văile: Sasli- 

Cula, Curu-Dere, Caciamac; îar 

pe stinga văile : Dichilitaș-Alciac, 

- Sulugea şi piriul Rimnic-Dere. 

Cătunele cari formează com. 

sunt: Casimcea, reședință, la 
mijloc, pe piriul Casimcea; Ali- 

„Faci, la 5 kil., pe piriul Casim- 

cea; Ciauş-Chioi, pe piriul Sasli- 

Cula, la ş kil. spre Nord-Vest; . 

- Hagi-Omer, la 13 kil. spre N., 

- pe piriul Hagi-Omer-Dere; Ca- 

mînă, 561. Bulgari, 

„ciamac, la 6 kil.; 

„satului, 

Chiuciuc-Chioi, 

la 11 kil. spre Sud, ambele pe 

piriul Casimcea. 
Întinderea sa este de 23.000 

hect., din cari 285 hect. vatra 

18.600 hect. ale . locui- 

torilor, 4115 ale Statului... 

*  Populaţiunea este amestecată. 

Elementul predominant este 

cel rominesc,- 'în' urmă vine 

cel bulgăresc, apoi cel tătăresc. 

Sunt 400 familii, cu 2886 su- 

flete, din cari 498 bărbați, 476 

femei, 1714 copii. După naţio-: 

nalități . distingem: - 1288 Ro- 
8o . Turci, 

422 Tătari,:2: Ruși. lipoveni, 5 

- Greci, .14 Germani, 18 Armeni. 

Calitatea pămîntului este bună 

pentru agricultură. . 

In com. sunt 452 plugari, avind 

385 pluguri. -Vitele sunt în nu- 

“măr de 12100 capete.: Rominii. 

'de.aci sunt veniţi din: Transil- 

„vania şi stabiliți încă din seco- 

:“lul trecut. Grădinăritul e: ocu-   
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__pația Bulgarilor. Armenii, Evreii 

şi Grecii se ocupă cu ' comer- 

țul. Sunt în Casimcea 3 mori 

de apă și 32 de vint, 

Veniturile comunei sunt. de 

14700 lei, iar cheltuielile se ri- 

dică la 12500 lei. Sunt 392 .con- 

tribuabili. 

Drumuri comunale sunt cele 

cari unesc între ele cele '5'că- 
tune, precum cele cari duc la 

comunele învecinate ca: Beidant, 

Tocsof, Slava-Rusească, Rari- 

chiol, Cartal, Dulgherul. 

Biserici ortodoxe sunt 2: 

una în căt. Casimcea, cu hra- 

mul Sf. Dumitru; a doua în Ca- 

caimac, cu hramul Sf. Niculae. 

Ambele sunt zidite de locuitori; 

aii cite 10 hect. pămînt şi sunt 

deservite de cite 1 preot și 

un cintăreţ. Este o geamie în 

Casimcea, cu un hoge; are 10 

hect. de la stat. ! 

Școli sunt trei: una în Ca- 

simcea, fondată de locuitori; a 

doua în Caciamac, și a treia în 

Chiuciuc-Chioi, fondate de stat, 

Cursurile se predai de. 3 învă- 
ţători. Sunt frecuentate de 175 

elevi. Aii 30 hect. de la stat, 

Casimcea, sat, în jud; “Tulcea, 

pl. Istrului, căt. de reședință 

-al comunei Casimcea, situat în 

"- partea vestică a plășci, şi cea 

“ de mijloc a comunei, pe ambele 

maluri :ale piriului - Casimcea, 

de la care și-a luat numele, Sa- 

."tul are o întindere de 115 hect. 

Populaţia este de 280 familii, cu 

": 1105 -suflete,. Pămîntul este pri- 

elnic' culturei;. de aceea; ocu- 

„_paţia principală a locuitorilor 

“este agricultura. Printr'însul tre- 

“ce drumul Tocsof-Topolog.! 

Casimcea; ruinele unul.sat, în 

jud. Constanţa, plasa Mangalia, 

“pe teritoriul. comuni Chiragi, 
pe. pîriul Casimcea. Satul odini- 

„oară a' fost destul de „bogat;
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a fost însă distrus în timpul 

războiului. de către Bașbuzuci 

și Tătari. Din cauza poziţiunei 

lui care e plăcută și adăpostită, 

a început a fi iarăși populat şi 

numără actualmente 10 familii, 

cu 32 suflete; 

Casimcea, ziriă, în jud. Tulcea 
și jud. Constanţa. Este printre 

cele mai mari ale Dobrogei. In- 

trece chiar în lungime pe Taiţa. 
Mai poartă și numele Tașli-Dere. 

Izvorește din ultimele. ramifi- 

cațiuni orientale ale dealului 

„ Perielic, de pe teritoriul cătu- 
. nului - Hagi-Omer. Se întinde 

mai întiii spre S;, apoi spre 

S.-V. pănă la satul Ali- Faci 

(al comunei Casimcea); de aci 

apucă spre S$., trece prin satul 

Casimcea, de unde începea pur: 
ta numele de piriul Casimcea, se 

îndreaptă tot mai spre S., tre- 
„cînd prin :satele Caciamac și 

Chiuciuc-Chioi (al comunei Ca- 
: simcea), curgin | dealungul dea- 

. lului Arman-Tepe și la: locul 

se află și podul lui Cogea-Anh- |. 

„met, De aci trece din județul 

numit . Moara - Cocoanei, unde 

Tulcea în jud. Constanţa ; se în- 

„. dreaptă spre Sud-Est, intră iar 

în jud. “Tulcea; urmează 'ho- 

tarul dintre cele două județe 

“pînă la confluența sa cu pîriul 
--Cuiu-Culac; udă căt. Chirișlie 
: (al “comunei “Tocsof); ocolește 

. „dealurile Cara-Tepe-Bair, Chiric- 
„ Bair, Seremet-Bair, trece prin 
:. “satele Seremet, Palazul-Mic, prin- 
„tre “dealurile Ali-Culac-Bair : și 
” Beriș-Tepe, prin 'satul Taşăul, 

; de. unde mai poartă! și numele |! 
- de-' Tașăul-Dere sai Tașii-Dere |. 

și -păstrind în coritinuui direcția |: 

"tea de'S, a :plăşei, cea de N. generală spre S.-E., merge de 
: se aruncă în lacul Taşăul, lingă 
„ satul: Tașăul. 

„. „Cursul săi. are! o luăgime de |: 

: so kil., 

N 

„udind pl. Istrului, 

- jud. Tulcea, și plasa Constanța,   

924 

din jud. Constanța. De la izvor 

“pănă la satul Ali-Faci, curge 

" prin păduri, avînd o iuțeală de 
2 m.-pe secundă. Malurile sale, 

“și mai ales cel drept este înalte 

-.şi-stincoase, pănă la satul Chiu- 

” ciuc-Chioi; de aci pănă. la. văr- 
sare sunt joase, 

Basinul săă considerabil, este 
al doilea ca întindere diri toată 
Dobrogea, “avind o suprafață 

de 600 kilometri pătraţi (600000 

„ hect.), cuprinzînd partea vestică 

- apl. Istrului, cu comunele Casim- 

cea și Tocsof, partea estică a plă- 

şei Rasova și pe cea nordică a 

plășei Constanţa (ambele din jud. 

Constanța. Eleste cuprinsa V. în- 

tre dealurile Caracoi-Bair, Beriş- 

“Tepesi, Bilarlar-Bair, Coş-Tepe- 

Bair, Hagi - Bairam-Tepe, Inşira- 

tele, Cartal, Duligherul, Turben- 

cea-Bair și 'Tăuşan-Orman, iar 

la Est între dealurile Ali-Faci, 

. Sasancula, Caragea-Punar, Sa- 

răm-Mezelic, Sarăm-luc, Snai- 

„Bair şi Cascalac-Bair, Afluenții 

săi cei mai însemnați sunt: văile 

Curu - Dere, Caciamac, 'Cartal 

unit cu 'Fașlic-Dere, Mandalic- 

. Dere, Sasac - Corai Valea - cu- 

“Pietrile (Taşlic - Culac), Cea - 
tal- Orman şi Ester; . iar pe 

“stinga văile : Sulugea, Dere - 

„Tichili-Taș-Alceac, Rimnic-Dere 

„unit cu Curu - Dere: Sarighiol- 

Dere, Cuiuc-Culac, unit cu Taș- 

- li-Dere-Culac. 

„ Casimcea, va/e, jud. Constanţa, 

-“în pl. Mangalia, pe teritoriul co- 

„ munelor Cheragi și ' Hazaplar. 

„Se desface -din :poalele. sudice 

“ale. dealului Hazaplar.. Se în- | 

dreaptă spre S., în direcție'de la 

N.-V. spre .S.-E. Brăzdează par- 

“a comunei Cheragi și cea de S. 

: a comunei Hazaplar. Merge prin 

-dealutile” Casimcea la 'E., Ha- 

din |. 2 zaplar. la N. Cara-luiuc și Tir- 

“pan-Dere la V. Se desface în 
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„valea Cheragi, în dreptul co- 
“munci Cheragi. Malurile sale 
din spre dealul: Casimcea sunt 
Tipoase și înalte; în cele-t'alte 

"Părți malurile sunt mai joase. 
Are o lungime de 6!» kil. 

Casicci, saţ, jud. Constanţa, în 
Pl. - Mangalia, cătunul comunei 
“Enghez, situat în partea vestică 
a plășei și a comunei, la 2 kil, 
spre N.-V. de cătunul de reşe- 
dință, Enghez-Buiuc, pe valea: 

- Chiuciuc-Enghez, fiind închis la 
N. de ultimele ramificațiuni me- 
ridionale ale dealului Chedreanu, 
și la-S. fiind dominat de virful 
Ciatal-luc (134 metri). Supra- 
fața sa este de 949 hect., dintre 
cari 70 hcct. sunt ocupate de 
vatra satului și de grădini, cu 
36 case. Populațiunea sa este de 
45 familii, cu 284 suflete, ocu- 
pîndu-se mai ales cu agricultura: 
Drumuri comunale sunt îndrep- 

„tate spre următoarele sate: Ghiu- 
venli, Chiuciuc-Enghez, Osman- 

cea, . Ciobanisa- Agemler şi So- 

fular. 

Casota (Oţa), căzu, al comu- 

ni Glodeanul-Cirlig, jud. 'Bu-: 

zăii,. cu 509 loc. și 120 case, 

Are o bună școală, îngrijită de 

proprietarul de aci, pe lingă care 

sia instalat și un mic atelier 

de ştreanguri ; o frumoasă 'bise- 

“rică, zidită în 1853 şi restaurată 

„în 1884; frumosul castel Casota ; 

..o grădină orticolă; o moară de 

„aburi, etc. 

Casota; moşie, în judeţul. Buzăi, . 

„com, Glodeanul-Cirlig,: căt. -Ca- 

. sota, Are 2100 hect., mai toate 

“arabile, ..în “mijlocul cărora :s'a 

“plantat o.pădure de 'salcimi. Aci 

- se "practică agricultura sistema- 

„tică. și cea mai îngrijită din ju- 

- deț, Instalaţia agricolă, precum : 

grajduri, magazii, mașini, plu- 

- guri, etc. sunt modele. 

-
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 Castelul- “Peles: vezi Peleș (Cas- 
telul. pi 

Ş Castra-Nova, stațiune pe calea 

"romană ce: inergea prin Olte- 

„_nia, dela Drubetis (T.-Severin), 

prin Amutria, Pelendova, Ro- 

„mula, Ponte-Aluti, la Apulum! 

- (Alba-Julia), jud. Romanați. In 
tabla lui Peutinger este indi- 

cată. așa: «Castris novis XIX 

-millia pasusum». Credem, împre- 

-ună cu Goos, că se poate loca- 
“liza la Cacaleţi, bazaţi pe faptul 

că aci se împlinește distanța dată 
de tablă, începînd de la Pelendo- 

va. Dealtmintrelea se observă aci 

ruinele unui sat vechii neexplo- 

rat încă, care ne afirmă exis- 

"tența aci a unui așezămînt ro- 

man, căci peste tot acest loc 
se găsesc cioburi și oale vechi 

"foarte groase la făptură. La S. 

de com. Cacaleţi se află o mo- 

vilă mare de pămînt, numită a 
Turcului, înaltă de 5 stînjeni, 

ocolul ei la poale fiind de 27 

stinjeni; iar în partea de N. 
„suntvre-o 10 movile, și anume: 

" Măgura-Mică (două), a-Cornii, 
„ a-Bardiei, a-Purcelii, etc., și tot 

în astă parte de loc se mai află 

olane pe care curge apa, făcute 

de lut. Cind plouă se găsesc 
de aceste olane și oase. 

"De aci, Goos și Kiepert— 

citind: greșit o cifră din tabla a- 

mintită — ducea calea romană 
la Celei, pentru: a o urca la 
Reşca, cînd ea, de la Castra- 

Nova, mergea direct la Reșca. 
. Pe alocurea s'a descoperit chiar 

urme ce indică acest traseu. 

Castraveţi- Romîneşti, căpine, 
- jud. - Brăila, la S. de Castraveţi- 

„+ Turceşti şi.la E. de Băndoiul. 

Castraveţi-Turceşti, câfine, ju- 
dețul . Brăila, la E. de Băndoiul 

şi. la N. de Castraveţi- Romi- 
“ neşti, i 

67470. Alurete Dicţionar “Gcogralic. lol, [1 

SS 
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Castrişoaia, pădure, supusă reși- 
mului silvic, com. Dobrești, pl. 

Podgoria, jud. Muscel, în întin- 
dere de şoo hect., compusă din 

stejar, fag, carpen, mesteacăn, 

plop, frasin, jugastru și anin. 

Caşcalac-Bair, culme de dealuri, 

"în jud. Tulcea, pl. Istrului, pe 
teritoriul comunei rurale: Coge- 
lac. Se -desface din dealul Veli- 

„ Tepe-Bair şi se întinde spre E,, 
avind o direcţie generală de la 
N.-V. spre S.-E., brăzdind par- 

tea sudică a plăşei și a comunei, 

Se întinde printre piriul Duimgi 

şi apa. Peletlia.. Din poalele sale 

sudice nasc văile .Ali- Culac- 

Dere și Alciac-Dere, iar din cele 

„nordice valea Cogelac - Dere. 

La poalele sale nordice sunt așe- 

zate satele Cogelac şi Duimgi. 

Este tăiată de şoseaua naţională 

Tulcea-Constanţa. Virfuri mai 

înalte sunt: Buiuc-Cogelac-Tepe 
(104 m.), Pericli-lol-Tepe (145 

- m), Duimgi (85 m.) Este aco- 

perită cu finețe și pe la poale cu 

semănături. 

Caşcavalele, jaşse, judeţul Bră- 

ila, situată la Vest de iezerul 

Puzdercul, de unde chiar în- 

cepe. 

Caşcavalul, căzu (tirlă), în pl. 
Ialomiţa-Balta, pe cîmpul Bără- 
'ganul, pendinte de com. Cosăm- 

_beşti, jud. Ialomiţa. 

(Vezi Vetri- 

şoaia, pl. Prutul, jud. - Fălciu). 

Caşinul, com. rur., jud. Bacăi, 

pl. “Trotușul, așezată pe valea 

riului Cașinul, Este alcătuită din 

2 cătune: Cașinul, reşedinţa, 

-chiar pe rii,- şi Curiţa, pe piriul 

„cu același nume, afluente după 
„ stinga -al Caşinului; 

In «Condica Liuzilor», găsim 

__ Caşinul aparţinind mănăstirei cu   

CAȘINUL 

- același nume. In «Statistica» din 

„anul 1874 se arată că comuna 
are un cătun mai 

chițul. 

Teritoriul săii care se mărgi- 

mult: Po- 

nește la V. cu: comunele “Bog- î 
dănești și. Mănăstirea - Cașinul, 

la S. cu Mănăstirea-Cașinul, la 

N. şi E. cu com. Onești, (cătu- 

nele Filipești şi Buciumi), este 

brăzdat de dealurile - Cuciurul, 

al-Lăzei, al-Buciumii, al-Purcă- 
reții și Podul-Mare, 

După spusele bătrinilor, a-: 

ceastă comună este formată din 

3 colonii, numite: Rucăreni, 

Dragosloveni și Secăreni. Pri- 
mele două colonii se zice că ar . 

fi venit din jud. Muscel, cu vi- 

tele (oi mai cu seamă), atrași 

fiind de faptul că. ocupaţiunea 

principală a locuitorilor Căşineni 

era păstoria și creșterea vitelor, 

Ceea 'ce confirmă că acele co- 

lonii ai venit de sai stabilit 

aci, este faptul că se găsesc 

“multe familii cu numele de Dragu 

şi chiar 2 mahalale, numite a! 

Drăguleştilor și Rucărenilor. Lo- 

„cuitorii comunei se numese-Mo- 
cani, 

Are o școală mixtă, « care fune- 

ționează de la 1865 în satul Ca- 

şinul, întreținută de stat, întrun 

local construit din birne și ce- 

dat comunei pe timp hotărit, 
cu 5 fălci și 40 prăjini pămînt 

în țarină. In anul 1891, şcoala 

a fost frecuentată de 24 copii, 

printre care 9 fete. 

Biserici sunt 4: trei în. “satul ” 

Cașinul și una în Curiţa, deser- 

vite de 3 preoți și 7 cîntăreți. 

Sunt 455 case. dese de locuit 

și 7 cîrciumi, 

Populaţiunea numără 457 capi 

de familie.cu - 1774 suflete: băr- 

baţi. 857,. „femei 917. După na- 

ționalitate.. se împart în: 1727 

Romini, 9 Unguri şi 38 Izrae- 

liţi, toți de protecţiune romină. 

După felul ocupațiunei se deo- 

29
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Sibesc: 9855 agricultori, 2 me- 

seriași, 15 comercianți, 7 cu pro- 

fesiuni libere și 7 servitori. Ştii 

a citi și scrie 174 (27 femei); 
"nu ştii carte 1639 (890 femei). 

Contribuabili, după noul re- 

censămiînt, sunt 377. După le- 

gea rurală din 1864 s'a împro- 

prietărit 405 locuitori, cu 959 
fălci și 64 prăjini pămint. La 

1879 s'aii dat la 7 insurăţei 14 

fălci pămint în împroprietăriri. 

Totalul pămiînturilor de cul- 

tură este de 797.73 hect. 

" Intreg teritoriul comunei are 

1090 hect,, la care se mai a- 

daugă 114!» hect. finețe, ce 

comuna posedă pe teritoriul co- 

munei Mănăstirea. - Caşinul. Pă- 

"dure se găsește numai 20 hect. 

Proprietar mare este statul care 

posedă peste 938 hect., cu un 

venit de 7210 lei. Restul pă- 

mîntului îl stăpînesc foștii clă- 

cași și însurăței. 

Viile pe o întindere de șI 

hect,, la 1890, ati dat 1183.20 

hectol. vin alb. 
“Animale sunt: 241 cai, 1202 

vite cornute, 381 porci, 83 ca- 

pre («Statistica», 1890) și 1964 oi, 

cari aparţin la 72 proprietari 

şi cari, la 1891 aii dat 2494 
“kgr. lină ţurcană, 1039 kgr. 

lină amestecată și 385 kgr. lină 

miţă. | 

Budgetul comunei, pe exer- 
cițiul 1891—92, are la venituri 

lei 27521, bani 9 şi la chel- 

tueli lei 4979. o 
Comuna! este străbătută de 

calea vecinală Oneşti-Mănăstirea- 

_ Cașinul, 

Distanţele: la Bacăi, capitala 

districtului, 57 kil.; la Ticgul-Oc- 

na, reşedinţa plășei, 21 kil.; la 
com. Oneşti, 7 kil.; la com. Mi- 

năstirea - Cașinul, 8 kil.; şi la 

com. Bogdănești 15 kil. 

Caşinul, sa, pl. Trotușul, jud, 

Bacăiă, și reşedinţa comunei cu   

“ acelaşi nume, situat pe piriul 

Cașinul. Are o şcoală mixtă, la 

care, în anul 1891, din acest 

sat, aii urmat 15 băcţi şi 9 fete, 

din 142 copii în vîrstă de școală. 

Are 3 biserici ortodoxe, deser- 

vite de 2 preoți și 6 cîntăreți: 
una, cu hramul Sf. Dimitrie, de 

zid, începută de călugărul Isaia 

Țărigrădeanul, egumenul mă- 

" năstirei -Cașinul, și care a fost 
terminată de obştea locuitori 
lor la 1842; alta, cu hramul 

Adormirea-Maicei-Domnului, de 

zid, în stare bună. Asupra fun- 

dărei ei se găseşte o notiţă 

în altar, scrisă în dosul icoa- 

nelor, care reprezintă prazni- 

cele împărăteșci, unde se arată 

numele zugravilor -ce aii lucrat 

catapeteazma, purtind data din 

1794. A treia, ca hramul S-ţii 
Voevozi, este de lemn și în stare 

bună, înălțată la 1796, după 

cum se arată scris pe icoana 

S-ţilor Voevozi. Cîrciumi sunt 

5. Capi de fam. sunt 336, sufl. 
1299. Animale sunt: 235 cai, 

762 vite cornute, 298 porci și 

62 capre. In âcest sat se face 

mare iarmaăroc de la 1—15 Au. 

gust, în fie-care an. 

Caşinul, fostă mănăstire, judeţul 
Bacău, pl. Trotușul, com. Mănăs- 

tirea-Caşinul, în mijlocul satului. 
Manăstirea Cașinul era zidită 

cu piatră cioplită, și era înconju- 

rată de păduri. Această mănăs- 
tire este acum rămasă biserică de 

mir, întreţinută de stat cu 2300 
de lei și administrată de un 

preot îngrijitor. Este rezidită 

întrun stil modern, fără nici 

o inscripţie. E deservită de 2 

preoți și 3 cîntăreți. 

Mănăstirea Cașinului a fost 

clădită de Domnul Ștefan Gheor- 
ghiță, la 1655. Zidirea mănăs- 

tirei a ţinut 2 ani: 1655 şi 

1656; Moşia Cașinul era proprie- 

tatea lui Ștefan Gheorghiţă.   

Intr'o' scrisoare, care se găseşte 

în «Monumenta Hungariae' his- 

torica» Gheorghe Ștefan Voe- 

vod scrie Domnului Transilvaniei 

Gheorghe Racoți al. Il, următoa- 

rele: «Noi vom pleca la moşia 

noastră despre Trotuș, din mila 

lui D-zeii. Voim să zidim o mă- 
năstire spre vecinica pomenire, 

prin care să putem chema în 

ajutor numele lui D-zeti». Miron 

Costin în <Letop. Mold.» zice și 

el că «peatunci purcesese Ștefan 

Vodă la munte să aleagă loc de: 

mănăstire care se chiamă Cași- 

nul.» Gheorghe Ștefan avea aici 

și curți mari domnești, ale căror 
nază 

ruine se văd şi astăzi în ograda 

“mănăstirei de sus, iar în fața bi- 

sericei, tot în cuprinsul mănăs- 

tirei este, în formă de beciii, o 

tainiță în care, întrînd, dai în 

dreapta și în stinga de două 

odăi mari, iar în față, de eșirea 

ce ducea afară din mănăstire, 

peste apa Caşinului și la deal, 

la pădurea apropiată, care se 

hotărește 'cu Ardealul. Tradiţia 
:ne spune, prin gura  bătrinilor 

locuitori de la Cașinul, că prin 

această tainițţă subterană, prin 

“acest închipuit becii, s'a repe- 

zit călare Gheorghe Ștefan-Vodă 

cu cîţi-va căpitani și slujitori, de 

ai eșit și aii scăpat în șes şi 

în pădure la deal din fața mă- 

năstirei şi de aceea aii pribegit 

în megieșita Transilvanie, cînd 

era fugărit. și înpresurat de 

Turci și de Tătari, Gura aces- 

tui becii, în formă de cerc, 

este împodobită cu un colan 

saii cadru de marmoră albă, a- 

vind în mijloc săpată marca 

"Moldovei. 
Mănăstirea Cașinul, cu casele 

domnești dia cuprinsul ei, era 

înconțurată de un zid de pia- 

“tră înalt şi tare şi cu turnuri. 
“ » 

Ea era cetate, Dar. pentru că 

Nemţii și Ungurii veneai de se 

închideau aici, cînd prădai Mol.
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dova, Mihaiii Cehan - Racoviţă- 

Voevod, după ce a bătut că- 
tanele nemțești la 1717, a mers 

la Cașin și a stricat zidul mă- 

năstirei. Mănăstirea Cașinul era 

deci cetate vestită. Poarta, zice 

cronicarul, «aflind că Nemţii și 

: cătanele puneaii mina şi se în- 

" chideaii în această cetate şi de 
aici ieșeau și prădat Moldova, 

trimise un ciohodar al Vizirului, 

cu firman din partea Sultanului, 

la Mihaii Racoviţă-Voevod, ca 

să meargă să risipească acea 

câtate. La 21 Mai 1717, Mihai 

Racoviţă a plecat din Iaşi cu 

oaste, să îndeplinească firmanul. 

Ca sărdar, adică cap peste oaste, 

Mihaiii Racoviţă rindui pe Cos- 

tandin “Țărigrădeanul, postelnic 

mare. Mihaii Vodă, după ce 
bătu și școase din Cașin pe că- 

tanele nemţești, puse de dărt- 

mă cetatea, care era atit de 

tare și de vestită, în cît Sulta- 

nul poruncise ca  ciohodarul 

Vizirului să stea tot împreună 

cu Mihaiii Racoviţă şi să șadă 
„să vadă cu ochii cum se va 

strica acea cetate. Zidul mă- 

năstirei Cașinul abia Vaii putut 

“strica, Pe une locuri a pus la- 

gum (mină) de a sfărimat zi- 

dul, pe de altă parte cu cio- 

cane de fier, ai adus Șalgăi 

de la Ocnă și Lai risipit.» De la 

1717 pănă la 1820, mănăstirea 

Cașinul a stat fără zid, îngră- 

diti numai cu un gard. La 1820, 

Egumenul Isaia Țărigrădeanul 

„a întreprins să facă din noii zid 
împrejurul mănăstirei de sub clo- 

potniţă, care are forma unui 

turn, şi pe: care a fost în ve- 

chime case. Se citește pe o pia- 

tră următoarea inscripție scrisă 

- romiîneşte: «Această zidire s'a 

ăcut de Isaia Ţărigrădeanul 
și Egumenul acestei Sf. Mănăs- 

„tir. S'aă început la 1820 și din 
„ întimplarea Zaverei! ce a fost la 

1821, aii rămas pănă la 1828 

“7
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și S'aii săvirşit la anul '1830, 

care s'a făcut cu însuși chel- 

tuiala sa, la Iulie 21.» In bise- 

rica mănăstirei, la dreapta, este 

tronul domnesc, cu marca ţării 
Moldovei, așezat pe doi lei și 

alături tronul Mitropolitului. In 

stînga se înalță un amvon''fru- 

mos, în fața tronului domnesc 

şi a tronului mitropolitan, Bise- 
rica e frumoasă, înaltă și mare. 

Icoanele sunt de pictură bizan- 
tină aleasă. La 1821, cînd Tur- 

cii călcaseră Moldova, Ienicerii 

aii pus caii lor în această bi- 

serică, și pe icoanele sfinte se 

văd și astăzi urmele săbiilor și 

iataganelor turcești. Acele pro- 

fanări sălbatece se arată vizita- 

torilor de bătrînii locuitori ai Ca- 

şinului. Cu 14 ani înainte de 

1820, adică la 1806, Egumenul 

Isaia Ţărigrădeanul reparase 

biserica. Dar el şi-a permis să 

șteargă inscripția cea vechie ce 

era pe o piatră de marmoră al- 

„bă, aşezată pe un perete d'a- 

supra ușei bisericei. El a lăsat 

numai marca țărei, așa: cum era 

d'asupra inscripției vechi, iar 
în locul acesteia, ștergind-o, a 

scris tot rominește data și îm- 

prejurările reparației făcute de 

el, la 1806. Prin colțuri se văd 

însă urmele inscripției vechi, ur- 

mele vechilor litere, din care to- 

tuși răsare numele Voevodului 

Gheorghiţă Ștefan. Mănăstirea 

Caşinului avea mulți călugări 

pe la 1840. Ea era încă popu- 

lată de monahi, 'după cum se 

vede întrun ispisoc de la Gri- 

gore Ghica-Voevod, din 12 Iu- 

nie, 1741 (7249). Acest ispisoc 

se păstrează în original de ge- 

neralul Pencovici, după cum a- 

firmă Al. Papadopol Calimah, 

în scrierea sa «Despre Gheor- 

ghe Ștefan Voevod.» Mănăs- 

tirea Cașinul, împreună cu al- 

tele, a fost închinată la 7250 

(1742): de Constantin Mavrocor-   

CAȘINUL 

"dat, Domnul Moldovei, Sfintului 

Mormint. După cum spune cro- 

nicarul Ioan Niculcea, această 

mănăstire mai fusese închinată 

Sf. Mormiînt. Insă la vreme de 
nepace, ea a fost dată de bu- 
"nă-voie de Patriarhul de la :Eru- 

salim iarăşi pe seama călugă- 
rilor moldoveni. La 1805, mă- 

năstirea. Caşinului. era risipită 

de cutremur. O anafora a Di- 
vanului veliților boieri ai Mol- 

dovei din 1805, Ianuarie 15, în- 
tărită la Februarie 1805, de A- 

lexandru Moruzzi Voevod, hotări 

ca «întru meremetisirea mănăs- 

tirei Cașinul, ce este risipită de 

cutremur, să dea ajutor și ce- 
le-l-alte mănăstiri ce sunt la o 

închinare cu dinsa.» Meremeti- 

sirea, împreună cu zidul d'im- 

prejurul mănăstirei, s'a făcut 

precum s'a mai zis, de Egu- 
menul Mănăstirei de pe atunci, 
Isaia Țărigrădeanul. | 

Cronicarul Iaon Neculcea ne 
spune că «Gheorghe-Ștefan-Vo- 
dă a fi murit la Mosc și că 
pe urmă i-ai adus oasele lui în 

Moldova în mănăstirea lui, la 

Cașin, de le-ai îngropat.» Nu 

se cunosc datele precise ale a- 

cestei înmormâîntări şi însuși Pa- 

padopul Calimah, în monogra- 

fia sa, pare a nu fi tocmai si- 

gur, cu toate că conchide ast- 

fel: «Am cercetat la mănăstirea 
Cașinul și prin biserică și pe a- 

fară, dar nam dat de nici o 

inscripţie lămuritoare, că acolo 

ar fi oasele lui Gheorghe Ste- 

fan Voevod. Dar locuitorii bă- 

trîni din satul Caşinul m'aii în- 

credințat că, la 1806, cînd s'a 

reparat biserica de Isaia Egu- 

menul, înăuntru ci s'a găsit 

sub zid, în partea stingă, într'o 

criptă, un sicriii şi că acela era 

sicriul Domnului Gheorghe-Ște- 

„fan. Cripta se cunoaște și as- 

tăzi.» In ori-ce caz, este bine 
- cunoscut că Ștefan-Gheorghiță



CAȘINUL 

- a răposat, nu la Mosc, ci la 

Stettin, şi că întenția de a a- 
duce oasele lui în Moldova, un- 

"de încă trăia soția părăsită de 

dinsul, Doamna Safta, e mani- 

_ festată în diferite documente 

ale timpului, Dacă însă ea s'a 

„Şi executat și dacă corpul Dom- 

nului a fost înmormîntat în mă- 

"năstirea sa, Cașinul,- faptul pare 

: încă a fi îndoios. 

Caşinul, luncă, pl. Trotușul, ju- 
dețul “Bacăii, pe teritoriul co- 
munei Mănăstirea-Cașinul. 

Caşinul, moşie, jud. Bacăii, plasa 

Trotușul, comuna Cașinul, a 

statului, cu o întindere de 938 

.. hect,, şi arendată cu un venit de 

7210 lei, 

Cașşinul, pădure, jud. Bacăi, pl. 
_ Trotușul, com. Cașinul, foioasă 

şi rășinoasă, aparţinind statului, 

fostă proprietate a mănăstirei 
„. Caşinul, cu o întindere de 17700 

__hect., neamenajată. 

Caşinul, zîîz, pl. Trotușul, jud. 

Bacăii, ce-şi are obirşia la hota- 
„. rul spre Transilvania între munţii 

Clăbucul: și Bucieașul, de la lo- 

„cul numit Săritoarea Şi se varsă 

- d'a dreapta Trotușului. El curge 
„de la V. spre E. pănă la O- 

nești, unde își are confluenţa. 

“Străbate. teritoriile comunelor 

Mănăstirea-Caşinul, Cașinul, O- 

nești şi se încarcă cu apele pi- 

„ riiașelor: Clăbucul, Zboina, Ghio-. 

„ina, Pietroasa, : Negrul-Paltinul, 

„ Piriul-Fetei-Moarte și Sărățelul, 
_"pe stinga; iar Băracea, Cuciurul, 
„-Curiţa, - Haloșul-Mare, Haloșul- 
__ Mic, Bucieașul-Coarnelor, Călă- 

“săul-Mare, Călăsăul-Mic, Talam- 
„ba, Valea-Rea, Ciubotarul-Dul- 

ce și Răcăuţi, da dreapta, | 

Caşinul, vale, pl. Trotușul, jud. 

Bacăi, pe teritoriul comunelor   

998. 

. Caşinul și Mănăstirea - Cașinul, 

strinsă. între două șiruri mun-. 

toase, care sunt foarte grele de. 
străbătut, mal cu seamă în dreap- 

ta, spre jud. Putna. 

„Caşinului saii Grozeştilor (Cul- - 
miea-), șir de munţi, pl. Trotu- 
şul, jud. Bacăi, care începe pe 

clina estică a virfului. Runcul- 

Alb și se îndreptează spre N.-E. 

între apele Oituzul și: Cașinul 

despărțind basinurile lor. Acea- 

stă culme trămite spre Oituz, 

" dealurile Mesteacănul, Stăneica, 

ce-l silesc să se incovoaie spre 

N. şi, numai după ce a încon- 

jurat muntele Ploştina, cel din 

urmă deal al șirei, își reia di- 

recţia primitivă de la trecătoarea 

sa, și anume aceea spre E. pănă 
la Bogdănești. 

Caşului (Piscul-), zise, în com. 

Slănicul, pl.. Nucșoara, judeţul 
Muscel, 

Catalanul, zoiană, com. Oteșani, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. 

Catalanului (Muchia-), colină, 
“în.com. Beciul, ramificație din 
movila Balaurul, jud. Buzăă. * 

Catalina sai Negrilești, câ/uu, 

pendinte de com. Scurtul, pl. 

Glavaciocul, jud. Vlașca. Aci se 

află o biserică, deservită de un 

preot și un dascăl. 

Cataloi, cor. rur., în pl. Tulcea, 

jud. Tulcea, situată în partea 

centrală a judeţului, la 12 kil, 

spre S.-V. de orașul Tulcea, 

capitala districtului, şi în partea 

vestică a plăşei, la 3o kil. spre 

_S.-V. de orășelul Mahmudia, re- 
„şedinţa plășei. 

Hotarul amănunţit al comu- 

- nei este următorul; Plecind de la 

poalele dealului Su-Bair, se în- 

dreaptă spre $, trece printre 
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satele Cataloi și Frecăţei, tăind 

- piriul Cilicul, pe la locul numit 

“Moara-lui-Hagi-Velicu ; urcă și 

scoboară dealul Cataloi și de | 

aci ia o direcţiune spre S-E. 

pănă la poalele dealului Ghiu- 

„lele-Tepe, urmînd puţin şi va- 

lea Izvorul, de unde se îndreaptă * ! 
spre E., tăind dealul Ghiulele- 

Tepe, piriul Teliţa, printre sa- * 

tele Eni-Chioi şi Congaz, pe ..: 

muchia dealului Ceatal-Bair, o- . 

prindu-se în virful dealului Orta-  * 
Bair; de aci o ia spre N. pănă 

“întrun virf al dealului Deșli-. 

Caira, de unde o ia puţin spre 

V., pentru a se îndrepta iar spre 

„N. printre dealurile Redii şi * 

„ Dealul-Mare; de aci apucă spre 

N-V. taie Valea-Cardonului și - 
șoseaua națională Tulcea-Baba- 
dag, şi, după cite-va cotituri, . 

ajunge la poalele dealului Su- 

Bair, de unde am plecat. Forma 

sa se aseamănă cu aceea a unui. 

patrulater neregulat. Lungimea 
sa este de ş4 kil., iar întinderea 

totală este; de 3382 -hect, 

Comuna se învecinește la N, 

cu com. Cișla; la N-E. cu o-- 

rașul Tulcea, de care se des- 

parte prin - Dealul-Mare; la E. 

cu com. Agi-Ghiol, la S. cu'com. 
Congaz, de care se desparte: 

prin dealul Ceatal-Bair; la V. 
cu com. Frecăţei și cătunul Ha- 

gilar (al com. Congaz), de care 

se desparte prin dealul Ghiulele. 

Tepe şi Valea-Izvorului. 

Dealurile, cari brăzdează co: 

Dea- 
lul Curt- Bair (Dealul Lupului, 
97 m.), dealul Uzum-Bair (Dea- 

lul-Lung, 83 m.); dealul Deșli-: 

“Caira (174 m.) la E.; Dealul-Re- 
dii (200 m.); dealul: Tăuşan- 

“Tepe (Dealul-Epurilor), la N. |. 
"dealul Cataloi (89:m.) la V.; 

dealul Ghiulele-Tepe (33 m.) la 

S.-V.; dealul Ceatal- Bair (156 

m.) la S.; dealul Orta-Bair (179 

m.) la S.-V.; dealul Tăușan-Tepe
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" (16 m.) și dealul Cazalgic-Bair 
(55 m.) prin interiorul comunei, 

" în partea despre E; multe sunt 

acoperite cu păşuni, o 'parte din 
"ele și cu arături și semănături. 

Piriul Telița udă com. prin 

E mijloc, trece prin satul Cataloi 
și pe lingă cătunul Eni-Chioi, 

avind 2 poduri peste el și 2 

mori; acesta are ca afluenţi Va- 

lea- Cardonului unită. cu Valea- 

Puturosului cari trec prin com. 

"la E; la -S.-E. com. Cataloi 

este udată de Valea-Izvorului. 

Este o singură mică baltă: Ia- 

zul-Anabaptiştilor, la V. Apar- 

ține statului, care îl închiriază 

locuitorilor, pentru arat sai pă- 

-şunat, cînd seacă, pe preț de 
380 lei. 

Cătunele, din care este for- 

„mată com., sunt două: Cataloi, 

cătunul de reşedinţă, așezat la 

V., pe ambele maluri ale pi- 

riului “Teliţa, la poalele dealu- 

rilor Cataloi și Tăușan - Tepe; 

Eni-Chioi, la S., pe malul drept 
al pîriului Teliţa, la 4 kil. spre 

-- S-E. de cătunul de reședință, 
lingă poalele dealurilor Ghiulele- 

" Tepe și Ceatal-Bair. 

Intinderea comunei este de 
3382 hect,, din care 140 hect. 

arabile sunt ocupate de vetrele 

„celor două sate; 1552 hect. a- 

- rabile aparțin locuitorilor şi 1690 
hect. sunt ale statului, : 

Populațiunea este ameste- 
„_cată și formată din patru ele- 

„“mente și anume: Romiîni, Bul- 

-. gari, Germani-Austriaci, Italieni. 

„Sunt peste tot zir familii, cu 

1712 suflete: 388 bărbaţi, 309 

femei, 589 copii în virstă de 

-- şcoală; 50 însuraţi, 64 neînsu-: 

rați, 28 văduvi şi văduve. Bul- 

. gari sunt 144 familii, cu 561 

“suflete, cei mai mulți în cătu- 

nul Eni-Chioi ;: Romîni, 64 fa- 

milii, cu 351 suflete, mai mulți 

-. în cătunul Cataloi; Germant- 

„Austriaci, 58 familii, cu 299 su- 
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flete, în Cataloi; Italieni, 64 fa- 

milii, c 332 suflete; în Cataloi. 

Cultul religios se exercită în 
două biserici: una în căt. Ca- 

taloi, cu hramul Adormirea-Mai- 

cei-Domnului, fondată de locui- 

- tori în 1874; are 10 hect, ara- 

bile, pămînt date de stat, veni- 

tul de la disc; un preot și un 

cîntăreț; cea din cătunul Eni- 

Chioi, cu hramul Sf, Treime, zi- 

dită de locuitori în 1869, fără 

pămînt, cu un preot și un cîn- 

tăreț. | 

Calitatea pămîntului este me- 

diocră. Se cultivă însă orz, gri, 

porumb și dughie. Sunt 1239 

hect. loc arabil, 195 hect. iz- 

laz, 51 hect. neproductive, ale 

statului. 

In com. sunt 306 agricultori, 

posedind 185 pluguri, 3245 ca- 

pete de vite, din cari 310 boi, 

700 vaci, 300 cai și epe, 1935 

oi. Sunt 2 mori pe apă și vre-o:|. 

6 mori de vint, | 

Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 6000 lei și la chel- 

tueli de 5ooo lei. Sunt 311 con: 

tribuabili, 

Căi de comunicaţie sunt: şo- 
şeaua națională Tulcea - Baba. | 

dag-Constanţa, care trece nu de: 

parte de satul Cataloi și pe lîn- 

gă cătunul Eni- Chioi; drumuri 

comunale spre Cișla, Tulcea, 

Somova, Frecăţei-Telița-Isaccea, 
Hagilar, Congaz şi Agi-Ghiol. 

Cataloi, saz, în jud. Tulcea, pl. 

“Tulcea, cătunul de reședință al 
comunei Cataloi, așezat în par- 

tea vestică a plășei și nord-ves- 

tică a comunei, pe ambele ma: 

luri ale pîriului Teliţa, la poa- 

lele nordice ale dealului Cataloi. 

Se mărgineşte la Nord cu com. 

Frecăţei ; la Sud. cu căt. Hagilar; 

la Est cu căt. Eni-Chioi. Intin- 

derea lui este de 2410 hect,, 

din care 33 hect. ocupate de 

vatra satului, 1137 hect. ale   

“ CATALOI | 

locuitorilor, "1240 hect. ale sta- : 

“tului. Populaţiunea este ameste- 

cată; sunt 195 familii, cu 1141... 

“ suflete: Romini, 64 familii, cu 351 
„suflete, Germani, 38 familii, cu 

299 suflete, Bulgari, 28 familii, - 
cu 153 suflete, Italieni, 64 fa- 
milii, cu 332 suflete. Are o şcoală. 
ca 2 învățători şi o biserică ve- 

“ chie, deservită de un preot Şi 

un cântăreț, 

In acest sat se află un biroă 

telegrafo-telefonic-poştal sucur- 

sal, care aduce un venit anual! 

de 552 lei (1896). 

Cataloi, gea/ însemnat, în jud. 

Tulcea, pl. Tulcea, pe teritoriul 

comunelor rurale Cataloi, și Fre- - 

„căţei, 

girile cele mai de răsărit ale 

dealului Dilicului, Se' întinde 

spre E., avind o direcțiune ge- 
nerală de la N.V. spre S-E, 

brăzdind partea vestică â plășei, 
pe .cea sud-vestică a com. Ca-: 

taloi și pe cea sud-estică a com. : 

Frecăței. Ambele sate sunt așe- 

“zate pe valea Teliţei, .la poa-.: 
lele sale nordice. Este între- 

„tăiat de o mulțime de drumuri 

comunale cari unesc între ele 

satele Frecăţei-Trestenic, Cata. . 
loi-Nalbant-Hagilar. "Este pre: - 

sărat cu o mulțime de movile: 

naturale (între 55—112 m.), din- 

tre cari cea mai înaltă este Mo- 

vila-lui- Dobre (116 m.), domi- . : 
nînd asupra satului Frecăţei. 

* Natura lui este pămintoasă și 
humoasă, bună pentru semănă-. - 

turile cari se întind pe mari su- . 

prafeţe la poalele lui. Muchiile 

sale sunt acoperite cu pășuni 

- și puţine tufărișuri, - 

Cataloi, jud. Tulcea, un alt nume 
al văe? Teliţa, numire care o are . 

de la: satul Cataloi pînă la uni- 
rea lui cu piriul Taiţa. Cu-toate : 
acestea, locuitorii ” dir; satele 

- Eni-chioi, Hagilar, o numesc și. 

Este una din prelun-“ ”



CATANA - 

ci de.pe numele satului prin 

care piriul trece. 

Catana, pădure mică, în judeţul 
„Constanţa pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunei rurale Segep- 

Cuius, situată pe coasta de V. 

a dealului Giur-Iol-Bair. Are 

120 hect. întindere, aparținînd 

în totalitate statului. Esenţele 

principale sunt: fagul, jugastrul 
şi carpenul. 

Catana, ză/cea, izvoreşte de la 

Nordul com. Mereni, pl. Vedea- 

d.-s., jud. Olt şi se varsă în 

girla Eiușorul, pe țărmul drept, 

tot în raionul com. Mereni. 

- Catanei (Valea-), zz:or, în com. 
Pănătăul, jud. Buzăii. Incepe din 

com. Pănătăul și se scurge în 
x valea Pănătăul. 

Catanei (Valea-), za/, în jud. 

Buzău, com. Nișcovul, căt, Să- 
seni-Vechi. 

Catanele, com. rur., pl. Băileşti, 

- jud. Dolj, la 10 kil. N.-V. de 

reședința plăşei Băilești şi la 

63 kil. la Sud departe de Cra- 
iova,. ă 

Este situată lingă Dunăre, la 

59 m. deasupra nivelului fluviu- 

- lui. Șesul, pe care este'situată 

com., se lasă în jos spre E. 

Se învecinește la E. cu com. 

 Birca,. ce se află la 18 kil. de- 

„_părtare, și cu com. Bistreţul, 

„care. este la 10 kil. departe 

de comună. 3 

La V. se învecineşte cu com. 

Negoiul, de care se desparte prin 
movile de hotar, la N. cu com. 
Coveiul, ce este la 5 kil. de- 
parte de ea; la S. cu Dunărea. 

„Limita: liniei de N. începe din 
com. Coveiul, merge spre Est 

„pănă la. Movila-Cărbunelui. Li- 
mita liniei de. S., formată de 

Dunăre, începe de la gâîrla Cir-   
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"- janul, merge spre E. pănă la. 

"Girla-Sirbului. 

Limita liniei de Vest începe 

de la movila Coteiul drept spre 

Sud pănă la gîrla Cirjan. Li- 

„mita liniei de Est începe din 
Movila-Cărbunelui și merge spre 

S. pănă în Girla-Sirbului. 

Terenul comunei este şes, Se 

găsesc două movile: Movila-Căr- 

“bunelui. şi Coteiul, 

Comuna este udată la S$. de 

Dunăre, care primește Girla-Sir- 

bului și girla Ciîrjan. Lacuri 

sunt următoarele: Strimba, Se- 

nicele și Ciolanul, cari vara, 

seacă cu desăvirșire, 

Numele comunei vine de la 

cătane (soldații). Inainte se com- 

punea din căt. Negoiul și Co- 

veiul, azi comune deosebite. 

Această comună se numea în- 

nainte Strimba. Este aşezată lin- 

să apa Strimba, la 2 kil. de- 

parte «de locul actual al comunei. 

In comună, lingă apa Strimba 

se află o groapă, în care erai 

în vechime bordeele locuitorilor. 

Tot acolo se. găsesc ruine de 

ziduri vechi, a.căror cărămidă 

are o dimensiune îndoită a celor 

obicinuite. In sfirșit se găsește 

locul vechii a! bis. din comună. 

În pămînt, locuitorii găsesc 

diferite unelte agricole. La 1880 

aii găsit o sapă,a cărei formă 

şi greutate nu se potrivesc cu 

„a celor obicinuite, Ea se gă- 

sește în Muzeul din București. 

Se spune că locuitorii s'au 

mutat din Strimba, pentru că în 

apropiere trecea un drum mare, 

pe care defilaii armatele în timp 

de războii, așa că locuitorii erati 

necontenit hărțuiţi. Din această 

cauză s'au hotărit a se strămuta 

lingă apa Sărăceanu, ceva mai 

spre N. de Strimba. Dar după 

cît-va timp deschizindu-se dru- 

mul pe lingă acest noi loc al 

comunei, s'aă mutat spre . Sud 

pe locul unde se află azi com, 

  

  

CATANELE 

Se găsește în comună o bi- 
„ serică fondată la anul 1842, ter- 

minată la anul 1843 de către 
Nicolae Iota Biv-vel Sărdar, Săr- 

dăreasa Casandra N. Iota şi 

- Evgheniţa, fiica d-lor. In tinda 

bisericei se găsește inscripția: 

-In numele tatălui și al fiului și al sf. 

duh amin, Ziditu-s'aii această sfintă și 

Dumnezeiască biserică unde să prăznu- 

ește hramul Sf, Ierarh Nicolae, din te- 

melie, cu toată osirdirea și cheltuiala d. 

Bivel Sărdar Nicolae Iota, începîindu-se 

lucrarea la lcatul 1842, în zilele prea în- 

- nălțatului Domn Alexandru Dimitrie 

Ghica Voevod, și” s'a săvîrșit în anul 

1543, în zilele prea înălțatului nostru 

T)omn Gheorghe Dimitrie Bibescu Voe- 

vod, înfrumusețindu-se și cu zugrăveala, 

precum şi cu toate podoabele ci și tre- 

buincioasele odoare din început și pănă 

în sfîrșit după cum se vede cu blagos- 

lovenia prea Sfinţiei sale Domnul Domn 

cavaler al mai multor ordine Impărătești 

Neofit Episcop al Rimnicului și Mitro- 

polit a toată ţara Romiînească. 18432. 

Biserica este de zid si serbează 

hramul la Sf. Niculae. Are un 

preot şi un cîntăreț. 

Seaflă în comună o școală mix- 

tă, care funcţionează din 1859; 

este întreţinută de stat. Localul 

făcut din zid este în bună stare, 

Școala are o propietate de 8!p 

hect. Localul are o clasă cu o 

suprafaţă de 35 m. p.; o can- 

- celarie şi 2 camere ale învăţă- 

torului. In anul şcolar 1892—93 

a fost frecuentată de 57 băeţi. 

In virstă de școală sunt 214 

copii. Ştii carte 83 locuitori, 

din cari 68 bărbați și 15 femei. 

Populaţia comunei este de - 

1172 suflete, din cari 15 femei, 

Populația crește aci în medie 

de 26 pe.an. După legea din 

“1864 sunt 144 împăminteniţi, 

după cea din 1879 sunt 40 în- 

surăţei. Case sunt 156, bordee 

67. Casele sunt construite din 

pămînt bătut; prea puține sunt 

de zid. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nal este de 1480 hect,, din care



- bat comuna sunt: 

CATANELE 

1425 hect. arabile, 55 lac şi 

teren sterp, 11 hect. pădure şi 
200 hect. fineaţă. 

Proprietatea comunei se nu- 

mește Strimba sai Catanele; are 

1620 hect. întindere, cu un venit 

anual de 64809 lei. Aparține 

locuitorilor, iar înainte aparți- 

nea statului. Suprafaţa rămasă 

“este de 504 hect. (3052 m. p.). 

„A fost arendată dela 1893—98 

- cu 36100 lei. -Se .seamănă grii, 

porumb, orz, meiii şi ovăz, 

Pe marginea Dunărei se în- 

tinde o pădure de 11!) hect,, 

pe moşia statului, căruia îi a- 

parține; pănă la secularizare a- 

parţinea mănăstirei Govora. 

Pe moșia Strimba sunt stine, 

unde se fabrică brinză de pu- 

tină, În comună sunt 5 cîrciumi. 

“Comercianţi sunt 11. 

Căile de comunicaţie ce stră- 

calea veci- 

nală comunală "ce duce la Ne- 
goiul, calea comunală ce duce 

la Bistreţul, precum și o potecă 

ce duce la Dunăre. 

Contribuabili sunt 200. 

Venituri. 2526,13 ; cheltueli: 

2120,95. 

" Vite cornute sunt 210, ci 79, 

“cai :12.- 

Catanele, sa, jud. Argeş, plasa 

Gălășeşti; face parte din com, 
rur, Stănislăvești, 

Catanele, sa, avind şo familii 
cu 376 locuitori, jud. Argeș, pl. 

" Cotimeana ; face parte din com. 

: _rur, Pădureţul-Ciești. In sat este 

o biserică, cu hramul Sf. Nico- 

lae, avînd 1 preot și 1 cîntăreț. 

„Catanele, sas, pl. Băilești, com. 

Catanele, județul Dolj, .grăma- 

dă, cu reşedinţa. primăriei. (Vezi 

com. Catanele). 

Catanele, sat, face parte din com. 
“rur. Roșul, 

"vaci, 
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Ilfov. Cade la N.-V. de Roșul, 

pe malul drept al iului Dim- 
" bovița, în niște locuri mult smiîr- 

coase. Moșia, în întindere de 

95 hect. s'a cumpărat în loturi 

de mai mulți locuitori. 

Populaţia: lui e de 108 su- 

flete. Comerciul se face de 1 

cîrciumar. | 

Numărul vitelor mari e de 34. 

Catanele, saz, face parte din com. 

rur. Mierlești, plasa Siul-d.-s., 

jud. Olt. E reședința comunei, 

"situat în centru, între cătunele 

Măgura și Moşteni, pe valea și 

amîndouă malurile Iminogului. 

Are o populaţiune de 452 lo- 

cuitori, din cari 40 împroprie- 

tăriți după legea rurală. . Po- 

sedă o școală şi o moară cu a- 

buri. Locuitorii ai 170 boi, 87 

95 cai și epe, 15 capre, 

300 oi şi 72 porci. 

Catanele sai Strimba, moșia 
“statului, pl. Băilești, com. Ca- 

tanele, jud. Dolj, arendată, de 

la 1893—98, cu 36100 lei. Su- 

prafaţa, moşiei este de 504 hect. 

Din această moșie 31 sunt date 

în loturi, | 

Catanele :sai Strimba, zioșze 
particulară, plasa Băilești, com. 

Catanele, jud. Dolj, în întindere 

de 1620 pog., cu venit anual de 

64800 lei. Aparține locuitorilor; 

înainte aparținea statului, care 

azi are numai 504 hect.: Pe a- 

ceastă moșie se găsesc stine de 

"oi, din al cător lapte. se fabrică 

brinză de putină.. - 

Catanele, | pichet, plasa Băileşti, 

com. Negoiul, jud. Dolj, servind 

“ca hotar, spre E., către com, 

Bistreţul.   pl: Znagovul, jud. |. 

Catargiaua, zeser, jud. Brăila, 

care comunică spre S. cu ieze- 

rul Orzea, în care se varsă.   

CATARGUL 

Catargiaua, priva!/, jud. Brăila, ce 

începe din Dunărea-Vechie, faţă 

de chiciul Lopatna și dă în Ge- 
menile, la N.-V. ” 

Catargiu (Puţurile - lui-), /o- 
„. cuință îsolată, în jud. R.-Sărat, 

plasa Marginea-d.-j., com. Gu- 

“lianca, numită ast-fel de la -un 

vechiii proprietar, Catargiul, ce 

ținea moșia Gulianca. Azi e han 

“pe drumul spre jud.. Brăila, : " 

Catargiul, deal, pe teritoriul 'sa- 

tului Fintinele, com. Șipotele, 

pl. Babhluiul, jud. Iași. 

Catargiul, zas, format din pîriul 

Jijioara, pe hotarul dintre com. 
Belcești și satul Cioara (Finti- 

nele, com. Șipotele), pl Bah- 

luiul, jud. Iași. ” 

Catargiul, fădure, între Nico- 

rești și. lonășești, com. Ionășeș- 

ti, jud. Tecuciă. . 

Catargiul, podiș, în dreapta pi- 

riului Sirca, com. Sirca, plasa 

Cirligătura, jud. Iaşi. Face parte 

din podișul așezat între piriul 

Bahlueț și Sirca. Este ridicat 

în partea despre N., avînd coas-: 

ta .drept în jos, în formă de 

zid, a 

Catargiului: (Dealul-), zea/, si- 

tuat în: raionul com. Corbiţa, 

pl. Zeletinul, jud. Tecuciă. 

Catargul.. Vezi Gheocul, ' deal, | 

jud. Suceava. : 

Catargul, ziriiaş mic, ce ese din 

ramurile clespre Sud ale muntelui 

Doșşelul și se varsă pe partea 

stingă a piriului Iapa, puţin mai 

în josul afluentului acestuia de 

pe dreapta, numit. Minza. Este 

situat cu curgerea: sa pe. teri- 

_ toriul comunei Calul-Iapa, plasa 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu,



CATARGULUI (DEALUL-) 

Catargului” (Dealul-), Zea/, în 
“com. Dolheşti, jud. Suceava, 

parte cultivabil, parte acoperit 

de pădure. 

„Cată - Cal, moșie, în com. Sme- 

eni, jud. Buzăii, Are 420 hect., 

mai toate arabile. Locuitorii îi 
zic și Sălcianca, după numele 

proprietarului actual. 

Cată-Cal, movilă însemnată, în 

com, Smeeni, pe moșia cu ace- 

laşi nume, jud. Buzăă. 

 Catea, movilă, în pl. Ialomiţa- 
Balta, com. Hagieni, jud. Ialo- 

- miţa. Are înălțimea de 15 m. 

" Catelina, dza/, în centrul comu- 

nei. Cotnarul, pl. Bahluiul, jud. 

Iași. Este cel mai înalt din co- 

mună și chiar din plasă; de pe 

- virful lui se vede la o mare de- 
părtare pănă peste Prut și spre 

Carpaţi. Legenda spune că și-a 

luat numirea dela o Doamnă a 

lui Ștefan-cel-Mare, numită Ca- 

telina, care. era de religie ca- 

- tolică. Istoria. însă nu arată să 

„A fost. vre-o Doamnă de a lui 
- Ştefan-cel-Mare cu numele de 

Catelina, căci cea d'intiiui soție 

„a lui s'a numit Evdochia de la 

„:. Chiev, sora Impăratului Simeon 
(la 6971); a doua Maria de 
Magop (la 6980); a treia Voi- 

chița, fiica lui. Radu, Domnul 

Munteniei. (la 6983) şi a patra 

Cneaja, (care a murit la 6986). 

Acest deal este tăiat d'acur- 

mezișul, în partea despre S., de 

un șanț în adincime cam de 14 

“metri, și care se prelungește 

spre S.-V., trecînd prin satul 
Horodiștea, pănă în satul Cir- 

joaia, com.  Băiceni,: unde se 

sfirșește la o fintînă, numită de 

popor Fintina-Doamnei. Legen- 

"da atribue acest șanț Domnului 

Ștefan-cel-Mare, iar fîntina unei 

"Doamne a sale.   
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Din dealul Catelina se - for- 

mează și se întind următoarele 

culmi: Piciorul-Catelinei, numit 

şi Dealul-Hulubașului, ale căruia 

poale se lasă spre E. pănă în 

satul Zlodica, iar spre N. pănă 

* în piriul Buhalniţa; Paraclisul, nu- 

mit ast-fel de la paraclisul ce este 
clădit pe podișul săi. Acest din 

urmă deal din vechime se nu- 

mea Dealul-Porcului; în prelun- 

girea sa formează două ramuri : 

cea întiiii se coboară în direcția 

- nord-vestică spre Hulubașul şi 

este cunoscută sub numele de 

Dealul-Zlodicei, care, prin o cul- 

me, se leagă cu Dealul-Chisco- 

vului, ce vine-în partea despre 

E. a dealului Catelina şi apoi 

'se întinde spre S. pănă în gura 

satului  Cotnarul, unde se și 

termină, lăsîndu-și poalele sale, 

una spre V. în satul Cotnarul 

și alta spre E. în șes. Pe Dea- 

lul-Chiscovului, aproape de le- 

gătura ce o face cu dealul Zlo- 

dica, se înalță trei movile, nu- 

mite de popor Ţihlele-lui-Baltă. 

A 'doua ramură a dealului Pa- 

raclisul, porneşte spre SE. și 

formează ' dealul. numit Îneamă- 

nul, ale căruia coaste. se pre- 

lungesc, una spre N, pănă în 

“ Gura-Cotnarului, iar alta. pănă 

în valea numită: Rișcana. 

Locuitorii cred” că mari co- 

mori se află ascunse în Cate- 

lina. Mai multe legende circulă 

în populaţiune cu privire la a- 

cest .munte. 

Catesa, movilă, jud. Brăila, si- 

tuată la $.-V. com, Lacul-Rezii, 

în apropiere, la 2—3 kil., de pă- 

durea Viișoara. | 

Catii (Girla-), gîr/ă, izvorește din 

dealurile com. Dirmonești, . pl. 

Riul-Domnei, jud. Muscel, merge 

“către S., trece prin mijlocul co-' 

niunei și se varsă în „riul Doam- 

na, mai la N. de podul numit   

“ CATIȚA . 

al Belului. Valea-Catii împarte 

comuna în două părți, adică. 

Negreni spre N. şi Piscani spre 

S. Despre această girlă se spune 

următoarea legendă: 

«O “doamnă Baloteasa Cati 

venind prin această comună şi 

voind a trece girla, care era 
foarte mare, a dat. ordin vizi- 

"tiului care mina boii — căruța 

era trasă de boi — să intre în 

apă că nu se vor îneca. Intim- 

plarea făcu că tocmai pe cînd se 

găseau în mijlocul girlei, să vie 

un talaz repede, care răsturnă 

carul și înecă pe doamna Cati,. 

al cărui trup n'a fost .găsit de 

cît tocmai după 3 zile. Spre 

aducere aminte s'a numit gîrla - 

Valea-Catii.» : 

Catii (Valea-), vale, c. Racoviţa, 

pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel. 

Catinca, zwazire ce se mai dă 

cătunului Comănacul, din com. 

Mănești, pl. Tirguşorul, județul 

Prahova:. 

Catinca, zusaulă în braţul Chi- 

lia, aparținînd districtului Ismail 

din Basarabia rusească. Este - 

situată în partea nordică -a ju- 

deţului, în faţa ostrovului Tă- 

tarul. Are forma lunguiaţă, cu 

o întindere de 115 hect. E ne- 

productivă, căci pămîntul este 

mlăştinos, şi, cînd vin apele 

mâti, este des inundată, 

Catincăi (Dealul-), dea?, jude- 
țul Bacău, pl. Siretul-d.j., pe 

teritoriul com. Răcătăul. 

Catinei (Dealul-), gza/, comuna 

Golești, pl. Riurile, jud. Muscel. 

De aci izvorește girla Făgeanca. 

Catia, deal, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, comuna Ali- 

man; se desface din dealul Cor-. 

Cuius; se întinde spre N. într'o



CATIȚA 

-.: direcţie. generală: de la S.-V. 

spre N.-E., brăzdind partea nor- 
dică a plășei și cea vestică a 

com. La poalele sale S.-E. e 

aşezat satul Aliman, iar pe. la 

cele N.-E. se află valea Catiţa. 
Are 94 m. înălțime, dominînd 
Satul Aliman, bălțile: Vederoasa 
și Limpezișul și un drum comunal 

Mirleanul-Aliman. Este acoperit 

„cu semănături și fineţe. . 

Catiţa, va/e mică, în jud. Con- 

stanţa, pl. Silistra-Nouă, . com. 

„Aliman; Se desface din poalele 

“N-V: ale dealului Catiţa, de la 

care şi-a: luat numele; se în- 

dreaptă spre. Est în o . direcţie 
“- generală de la S.:V..spre N.-E,, 

brăzdind partea nordică.a plă- 

şei și a comunei. Are, nialurile 

joase, acoperite. cu iarbă.:După 

"ce tae drumul. comunal Mir- 

:“leanul-Aliman,: se :deschide în 

- partea vestică a. bălții: Vede- 
'roasa, cu stuful ei înconjurător, 

“după un drum de 4 kil. E dru- 

mată de dealurile Zbreia şi Ca- 

tița, printre :care se află.- - 

Catira, deal, în jud. Buzăi, co-. 

“muna Robești, între cătunele 

* Runcul și Stănileşti; e format 

din păminturi albe, Este aco- 

perit cu vie și. izlaze. 

Catira, piriz,: în județul Buzăi, 

_ comuna Robești, căt..Stănilești; 

'începe. la: Piclele-Robeștilor și 

„se varsă în Buzău. 

Catirilor (Braniştea-), - pădure 
-. mică, spre S. de com. A mărești- 
„“du-j.s: pl: Balta, -jud. Romanați, 
- lingă moșia, și pădurea Poporul. 
„Se învecinește la V. tu moșia 

 domenială „Sadova. 

Catirilor (Valea-), șes, în com. și 
:. căt. “Meteleul-Lipănescului, jud.- 
„ Buzăă,, cunoscut prin fertilita- 
„tea sa. . - 

= Sîgiu, Aarele burţionur Leograjic, lovi, d], 

= 
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Catirul, muchie de deal,. judeţul 

Brăila, în partea de N. a com. 
Suţești, pe lunca stingă a riu- 

„lui Buzăii; începe de la movi- 

- lele Suliganului, spre S.-V.. de 
cîrciuma de la Cotul-lui-Pungă. 

Catranul, fară, pl. Cimpul, în 
S. comunei Tunari, jud. Dolj, 

“şi prin care trece limita de V. 

către com. Poiana, | 

Catrina, pă/ure de salcie, jude.- 
ţul: Brăila, com. Vădeni, pe ma- 
lut drept al rîului Siret. 

Catrina, vă/cea, izvoreşte din dea- 
lul  Circinovuliui, comuna : Bir- 

„Zeşti, pl. Argeșelul, jud. Mus- 
„!cel,. și străbate partea de S-E. 
„a. comunei, vărsîndu-se în pir, 
„-Lentea. 

Catrinari, pasfe din satul Şarul- 

" Dornei, jud. Suceava. . 

Catrinari, punte, peste care e 

hotarul moșiilor Șarul-Dornei și 
Broșteni, jud. Suceava. 

Catrinari, mic afluent al piriului 

Negrișoara, jud. Suceava. 

Catrinei: (Movila-), movi/ă, în 

jud. Buzău, com. Luciul, pe mo- 

" șia: Luciul." i 

Catrinei (Muchia-), co/ină, în 
jud. -Buzăi, com. Piclele, căt. 

„Berca, - 

Catrinei (Piscul-), deal înalt, 

în județul Tutova, comuna Lă- 

lești. 

Catrinei (Vadul-), ad, pe riul 
Siretul, în jud. Brăila, com. Vă- 

„_deni, între podul c. f. și.gura 

- Siretului. 

Catrineşti, zare, ce se da din 

„vechime căfunului Palanga, din   

“ CAȚINUL 

com. Popești-Palanga, . pl.. Te- 

leormanului, jud. Teleorman. 

Catrina, A Vezi Cotreanţa, jude- 

țul Bacău . 

Catrinoiul, pact de hotar, co- 

muna Gura-Dimienii, jud. Buzăi, . 

pe malul rîului Slănic şi al iz- 
vorului. Valea-Mare. 

Caţaonul, vă/cea, izvorește după. 

teritoriul. com.  Cornăţelul, pl. 

Oltul-d.-s., jud. Olt, şi: se varsă 

în Valea-Gugului, pe țărmul 
drept, tot în raionul com. Cor- 
năţelul. 

Caţetul, moșie a statului, judeţul 

Vilcea, foaștă- a lui Vasile Giu- 

lescu, pendinte de mănăstirea 

Horezul; s'a: arendat pe perio- 

dul 1858-1898, cu 700 lei a-: 
nual. 

Caţichea, sas, face parte din co- 

muna rurală Ciorogirla-Dirvari, 
pl.. Sabarul, jud. Ilfov, situat 

"pe malul stîng al rîului Răstoaca. 

Se întinde pe o suprafață de 

470 hect., cu o populaţie de 191 
locuitori. 

D-l I. Niculescu- Dorobanţu | 

are 330 hect. şi loc. 140 hect. 

Proprietarul cultivă 250 hect., 

80 pădure și locuitorii „cultivă. 

132 hect.; 6 sunt sterpe și restul 
„vie. Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț. 

Numărul vitelor mari e .de 

112 şi al celor mici de 92, 
»....Comerciul se face de 2 cîr- 
 ciumari, | | 

Caţinul, ramură de dealuri, în 

com. Rădiul, pl. Bistriţa, jud. 

Neamţu. Se detașează din ra- 

mura numită a. Scaunelor, pre- 

lungirea Măgurei - Stridinelor, 

perpendiculară pe şira Tarcău- 

ui, şi întruchipează un nod cu ra- 

30



" CAŢINUL 

murile larcani și Dragva. Coas- 

tele sale despre N. sunt udate 

de Pirtul-Podului și de al-Pode- 

țului, com. Borlești. Acele des- 

pre SE. sunt. udate de Piriul- 

Rădiului. 

Caţinul, /oc izolat, în com. Bor- 

"-lești, pl. Bistriţa, jud. Neamţu, 

“situat în drumul ce unește sa- 

tul Beţești cu satul Ruseni. 

Caţinul, pădure, pusă în exploa- 

"tare, jud. Neamţu, în pl. Bis- 

trița, com. Borleşti; are o în- 

“ tindere de vre-o 270 hect. 

Caţinul-cu-Secera, lac, în plasa 

Talomiţa-Balta, în însula Balta, 

- com. Dudești, jud. Ialomiţa. 

Caţinul-cu-Stirci, /ac, în plasa 

' Talomiţa-Balta, în însula Balta, 

com. Dudești, jud. Ialomiţa. 

Caugagi, sat, jud. Constanţa, în 

| pl. Medjidia, cătunul Carabaci, 

situat în partea meridională a 

plășei și a comunei, la 1 kil. 

spre E. de cătunul de reşe- 

- dinţă Carabaci. Este așezat pe 

valea Alceac - Alcea, tocmai în 

locul unde se deschide valea 

Cultimes-Ceair și este închis la 

_N. de dealul Gurse, la N.-V. de 

dealul Cultimes-Bair și la S.-E. 

de dealul Sarti-Caia-Bair. Popu- 

laţiunea este formată de către 

Turci, ocupîndu-se în general cu 

agricultura.  Pămîntul: produce 

în abondenţă tot felul de cerea- 

le; însă griul și ovăzul reușesc 
mai bine. Drumuri comunale 

pleacă în spre Carabaci, Cazil- 

Murad, Beşoul şi Copadin. 

Caugagi, sat, în jud. Tulcea, pl. 

Babadag, căt. comunei Ciamurli- 

d..]., situat în partea sudică a 

plăşei şi în cea nord- vestică a 

comunei, pe malul sting al pi- 

“rîului Slava-Rusă, la 5 kil. spre   
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N.-V. de reședința, Ciamurli. In- 
tinderea satului este de 44 heci., 

iar populaţia bulgărească, mai 

mult este de 32 fam. cu 121 

siflete. Pămiîntul este în gene- 

ral bun pentru agricultură și pă- 

şunat. Ocupaţiunile principaleale 

„ locuitorilor sunt plugăria și creș- 

„terea vitelor. Prin Caugagi tre- 
„ce drumul comunal Ciamurli - 

Slava-Rusească. 

Caugagi, va/e, în jud. Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul co- 

munei rurale Ciamurli-d..j., şi 

anume pe acel al cătunului săi 

Caugagi, de la care şi-a luat și 

numele. Se desface din ramu- 

rile estice ale dealului Pahotin ; 

se îndreaptă spre S., într'o di- 

recţie de la N.-S., pe lingă dru- 

mul comunal Babadag-Caugagi, 

şi, după un curs de 4 kil., se 

deschide în valea Slava, pe 
stînga, chiar în satul Caugagi. 

Caugagi-Est, movilă, fost punct 

trigonomâtric de observaţiune 

de rangul al II-lea, jud. Con- 

stanţa, situată la hotarul plăși- 

lor Mangalia și Medjidia, pe cul- 
mea dealului Uzun-Bair, fiind 

virful săi cel mai înalt; are o 

înălțime de 130 metri. 

Caugagi-Vest, î7f de deal, jud. 

Constanţa, în pl. Medjidia, pe 
teritoriul comunei rurale Chiose- 

“ ler. Este 'așezat pe culmea dea- 
lului Chezleă-Sirti, are o înălțime 

de 130 metri; a fost punct trigo- 

nometric de observaţiune de ran- 

gul al II-lea. Este acoperit cu 

verdeață. 

Caula-Ceair, za/e, jud. Constan- 

ţa, -pl. Mangalia, pe teritoriul 

comunei rurale Cavaclar. Nu 

este alt ceva de cit partea de 

la început a văei Merdevenli- 

Panar, adiacenta văei Borungea. 

Acest nume îl puartă de la ca-   

„ CAVACLAR 

pătal văei şi pănă la locul unde 

tae drumul judeţean Cuzgun: 

Mangalia. Este situată în par- 

tea vestică a plășei și cea sud- 

vestică a comunei, între dealu- 
rile Cazil-Murad la V. și Cava- 

clar la E. Printr'insa merge şi 

drumul comunal Mangaci- Calfa- 

Chioi, 

Caulea, 204, peste piriul Stavnicul, 

în valea de lingă satul Hadimbul, 

din com. Mironeasa, pl. Stavni- 

cul, jud. Iaşi. 

Cavac-Culac-Ceair, vz/e, jude- 
țul Constanța, în plasa Silistra- 

Nouă, pe teritoriul bulgăresc și 

romiînesc al comunei Gărvanul, 

servindu-i de hotar spre com. 

Girliţa. Se desface din poalele 
sud-estice ale dealului Bei-Or- 

man-Bair; se îndreaptă spre N., 

avind o direcțiune generală de 

la S.-V. spre NE, brăzdind 

ast-fel partea de S. a plășei și 

cea sud-vestică a comunei. Mer- 

ge printre dealurile Bei-Orman- 

Bair şi. Versat-Sîrtt la V. şi Cia- 

tal-Tol-Bair și Regene-Bair la E. 

Are o lungime de 8 kil. Se 
deschide în valea Nursus-Ceair 

pe stinga ei. Pe această. vale 

merge drumul comunal Girliţa- 

Cuciuc-Cainargi. 

Cavaclac-Cairac, va/e, în jude- 
țul Tulcea, pl. Babadag, com. 

Ciamurli-d.-s., căt. Testemel. Se 

deschide din dealul Surtluc- 

Bair; se îndreaptă spre S., cu 

o direcţie. de la N. spre S$,, 

„brăzdind partea vestică a plăşei - | 

şi a comunei, după 3 kil. de 
drum se deschide în valea pi- 

riului Beidant, ceva mai jos de 

satul Testemel, pe partea dreap- 

tă a lui. 

Cavaclar, com. rur., în județul 

Constanţa, pl. Mangalia, situată 

în partea meridională a jude-
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ului, la 53 kil. spre S.-V. de 

„. orașul Constanţa, capitala,” di- 
strictului, şi în cea, nord vestică 

a plășei, la 35 kil. spre N.-V. de 

- orășelul Mangalia, reședința ei, 

pe valea Mangaci-Ceair, | 

„Se mărgineşte la N, și V. cu 

com. Cazil-Murad, la E. cu com. 

Enghez, iar la S. cu însemnata 

„ comună Cara-Omer. | 

Solul e puţin accidentat, de 

următoarele principale dealuri: 

„ Cavaclar, cu virful Merdiven- 

li-Punar (141 metri) la Nord; 

Cazil-Murad, cu virful Cazil-Mu- 

rad (144 m), la V.; Culac-Bair 
(128 m.) la N.-E.; Carasuluc-Bair, 

cu virful Cital-luc (134 m.) la 

E, și S.E; Ghiuvenli, cu virful 

„Ghiuvenli (141 m.) la S$. Toate 

. aceste dealuri sunt acoperite cu 

fineţe şi semănături. Movilele 

sunt numeroase (15), importante 

și aii servit odinioară ca puncte de 

orientare saii apărare. Principa- 

lele sunt: Cavaclar-luc (136 m.), 

- la 11 kil. spre S.-E. de satul 

„ Cavaclar şi Mangaci-luc (115 m.) 
la S. de satul cu acelaşi nume. 

Ele sunt acoperite cu verdeață. 

Principalele văi sunt: Ca- 
vaclar, ce trece prin mijlocul 

„comunei și prin satele Mangaci 

și Cavaclar, cu adiacentele sale: 

Mangaci-Ceair, pe dreapta, spre 

Est şi Tatar-Ceair, unită cu va- 

„lea Culac-Ceair, pe stânga, spre 

Vest. Valea Merdeven- Ceair, 

„care pleacă cu numele de Cu- 

lac-Ceair, brăzdează partea ves- 

tică a comunei, | 

Cătunele cari compun com. 

sunt două şi anume: Cavaclar, 

reședință, în partea centrală a 

.. comunei, pe valea Cavaclar, la 

„unirea ei cu valea Culac-Ceair în- 

| chis fiindde dealul Cavaclar la, 

N. și V., de Culac-Bairla S.; Man- 

gaci, tot în partea centrală a 
- “ comunei, alipit de precedentul, 

în partea lui meridională, 'află- 

““tor în valea Cavaclar, închis şi 

_ hect, 

  

„985 - 

| dominat fiind de dealurile Culac- 

Bair și. Mangaci la Sud. 

„ Suprafaţa comunei în total 

este de 5355 hect., din cari: 115 

hect. ocupate de vetrele celor 

două sate, cu 91 case și restul 

de 5240 hect. împărţit între lo- 
cuitorii, cari ai 2240 hect. și 

statul cu proprietarii, posedind 

_3000 hect. 

Populaţia comunei este de 61 
familii, cu 285 suflete, în maio- 

„ritate Turci și Tătari, diu cari: 

- bărbaţi 157, femei 128; căsă- 

toriți 106, necăsătoriți 165, vă- 

davi 14. Ştii carte 15, nu. știi 

270, După religie sunt: ortodoxi 

15, catolici 18, mahometani 249. 

După protecţie sunt: supuși 

străini 20, restul Romini. După 

ocupaţiune sunt: agricultori 115, 

industriași 1, comercianţi 2, cu 

alte profesiuni 2. Contribuabili 

sunt 120. 

In ceea-ce privește calitatea 

pămîntului, cele 5355 hect. ale 

„comunei se divid ast-fel: 
loc neproductiv, 

"5240 

loc productiv, din cari 

3200 hect. loc cultivabil, din 

cari; 1600 hect. ale Statului 

cu proprietarii şi 1600 hect. 

ale locuitorilor; 890 hect. loc 

necultivat, din cari 650 hect, ale 
statului cu proprietarii şi 240 

ale locuitorilor: 1143 hect. loc 

izlaz, din cari: 743 hect. “ale sta- 

tului cu proprietarii şi 400 ale 

locuitorilor; 7 hect. vii ale sta- 

tului cu proprietarii. 
“In comună sunt 115 plugari, 

avind 68 pluguri (40 cu boi, 28 

115 hect. 

ocupat de vatra satului; 

cu cai), 68 care şi căruțe (40 

cu boi, 28 cucai); 1 maşină de 

treerat cu aburi, 4 mașini de 

semănat, 4 mașini de secerat, 

1 mașină.cte bătut porumb și 

23 grape de fier. 

Comuna are 1201 cai, 283 

-boi, 2 bivoli, 3300 oi, 17 porci. 

1 moară cu ) „ Sunt. în.comună:   
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aburi; 22. puțuri (20. în sate, - 
“2 în cîmp). | 

Comerţul e puţin activ.. Se 

face prin gara Medjidia, la 35 

kil. spre N.-E. de către. 2 co 
mercianți. | 

- Budgetul comunei este la ve- 
„nituri de.2331 Iei, şi la cheltueli: 

„de I941 lei. 
Căi de comunicaţie sunt: dru- 

mul județean Cuzgun-Mangalia, 

ce trece pe la 3 kil. spre S. 
de sate; drumuri vecinale “la 

„comunele învecinate ca - Ghiu- 

venli, Cazil-Murad, Casicci, Be- 

şoul, Carabaci, etc. 

Cavaclar, saţ, jud. Constanţa, în - 

pl. Mangalia, cătunul de reşe. | 

dință al comunei Cavaclar..Iiste 

„ Situat în partea vestică a plă- 
șei și cea centrală -a. comunei, 

pe valea Mangaci sai Cavac- 
lar, şi anume la împreunarea a- 
cesteia cu văile  Culac- Ceair și 

Talar-Ceair. Este închis şi do- 

minat la S. şi V. de dealul Ca- 

vaclar, iar la E. de dealul Ca- 

vaclar. Are o populațiune . de 

115 familii, cu 380 suflete, în ma- 

- ioritate Bulgari, ocupîndu-se cu 

agricultura şi creşterea vitelor, 
- Pămintul săă: produce destule 

cereale, 

Cavaclar, ce însemnată de . 
dealuri, jud. Constanţa, în. pl. 

Mangalia, pe teritoriul comune: 

lor rurale Cavaclar și Cara-Omer. - 
„Se întinde "printre. văile Afighi- - . 

nea la V. și Enghez la E. Este.. 

tăiat de o: mulțime de drumuri, 

între cari cel județean Cuzgun- 
Cara - Omer. Are 145 m. înăl--! 

“ţime şi este acoperit cu semă- . 

nături şi fineţe. . ” 

Cavaclar, vale, alt nume al văi | 

Mangaci, jud. Constanţa, nume 

ce-l poartă în pl. Mangalia, com. 

Cavaclar, între satele Cavaclar 

şi Merdevenli-Punar. Este închisă
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între dealuri înalte. Prin ea merg 

drumurile comunale Cavaclar 

Carabaci, 

Cavadineşti, com. rur,, în pl. Ho- 

rincea, jud. Covurluii, la o dis- 
tanță de 80 kil. de Galaţi. Este, 

mergînd de la S. spre N, în- 
tiia comună așezată pe valea 

Horincei. Se hotăreşte la N. 

cu com.. Gănești, la E. şi S. cu 

Rogojeni și la: V. cu Slivna, 

Teritoriul săi e udat de piriul 
Horincea și de pirtiașul Liscovul. 
Are 3: cătune: Grăpeni, Cava- 
dinești, reședința, și Rugineni cu 

Oneşti. Cea dintiia este la depăr- 

tare de vr'o-800 metri de reşe- 
* dința comunală, iar cele-l-alte 
două mai lipite una de alta. Lo- 

- calitatea este frumoasă: plan- 
taţii dese, vii, arbori roditori, 

în deosebi nuci mulți și mari, 
împodobesc teritoriul Cavadi - 
neştilor, Sătenii de aici sunt toţi 
Romini, răzeși, afară de puţini 

"foști clăcași și însurăței în. Gră- 
peni. Numărul total al caselor 
e de şor. Contribuabili sunt 
403; familii 523, cu 2142 su- 
flete: 1122 bărbaţi, 1020 femei; 

1130 necăsătoriți, 908 căsăto- 

Tiți, 104 văduvi; 209 cu știință 
de carte, 1933 fără, 

Pămîntul Cavadineștilor e ni- 
sipos, argilos și calcaros. Su- 

- prafața sa aproximativă e de 
3446 hect., din cari 285 hect. 
arabile, 75 pădure și luncă, 150 
imaș, 65 fineţe, 160 vii, 10 gră- 
dinării, 45 livezi și 120 vatra 
Satului și netrebnic. Tot teri- 
toriul aparţine proprietăței mici 
și mijlocii. Dintre săteni sunt 
fruntași cari posedă pănă la 40 
fălci pămînt, 

Numărul vitelor e de 3165, 
din cari 577. boi, 191 vaci, 
134 junci, 30 junce, 3 tauri, 

- 129 gonitori,. 87 gonitoare, 283 
mînzați, 273 mînzate, 109 vi- 
țel, 301 cai, 1003 oi, 40 ber-   

296. 

beci și 6 capre, osebit de ri- 
mători, din cari are cite unul 

“cel puțin fie-care locuitor. 
Pe lîngă agricultură, viticul- 

tură și creșterea vitelor, sătenii 
acestei comune cultivă nume: 

roase grădini de zarzavaturi, 
O singură cîrciumă e în Cava- 
dineşti; prăvălii de alte măr- 

furi sunt 2. Se lucrează aici ro- 

gojini şi cărămizi. Funcționează 
o moară cu aburi, înființată în 

- 1880, cu venit anual de 2000 ]. 
Mori de vînt sunt 8, producînd 
fie-care pănă la 80 lei venit pe 
an. Sunt ca la 150 femei cari 
cultivă duzi și viermi de mă- 

“tasă, fac țesături din cînepă şi 
in. Mai toate Cavadinencele lu- 
crează singure obiectele casnice. 

“Cultivatori de albine sunt pu- 
țini. Loc. posedă 251 pluguri. 

Veniturile comunale se urcă 
la 6242 lei 35 bani pe an, iar 

cheltuelile la 4435 let 5 bani.- 
Contribuțiile directe în total a- 
jungi la 10865 lei 17 bani. 

Biserici sunt 4: Sf. Voevozi, 
în Rugineni; Sf. Gheorghe, Po. 
sada, și Adormirea-Maicii-Dom- 
nului în Cavadinești; Prea-Cu- 
vioasa- Paraschiva în Grăpeni. 
Cele trei d'intiiii funcționează ; 
a patra, în ruină, este închisă, 
Toate sunt vechi. Cea mai nouă, 
Adormirea, este din 1848. După 
alcătuirea parohiilor din 1888, 
com. Cavadinești formează o pa- 
rohie, cu catedrala Sf. Gheor- 
ghe, un preot paroh, un preot 
ajutor și 6 cîntăreți, 

Școli sunt 2, una de băeţi și 
alta de fete. Cea de băeți, în- 
ființată în 1866, număra 76 
elevi regulați în 1889; cea de 
fete datează de la 1884. 

Cavadineşti, saz, reședința com. 

cu același nume, pl. Horincea, 

jud. Covurluiii. Are: 364 familii, 

cu 1212 suflete; 2 biserici; 2 

şcoli.   

CAVARGIC-BAIR 

Caval (Poiana-lui-), poiană, la 
E.-V. de căt. Guești, com. Mal- 
dărul, pl. Vedea-d.-j., jud. Olt. 

Cavalic-Coresi, dea/,. în judeţul 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe' 
teritoriul bulgăresc al comunei 
Regep-Cuiusu. Se desface din 
dealul Uzun-Bair ; se întinde spre 
S., într'o direcţie generală de 
la N.-V. spre S-E, brăzdind 

: partea de S. a plășei și cea de 
V. a comunei. Are 120 m. înăl- 
țime. Este acoperit cu livezi .şi 

păduri, între cari mai însemnată 
- e pădurea Sarp-Orman pe păr- 
ţile estice. - 

Cavargic, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Constanţa, căt. comunei Ci- 
cricci. E situat în partea sep- 
tentrională a plășei şi a comu- 
nel, pe valea Alciac-Dere și în 
apropierea  piriului Casimcea. 

- Este închis la S.-E. de către dea- 
“ul Cavargic-Bair, cu virful săi | 
Cavargic-luc, care are 105 m; 
iar din partea de N. este do- 
minat de către virful Ali-Culac- 

+ Bair, care are o înălțime de 114 
m. Suprafața sa este de 2200 
hect., dintre cari: 57 hect. sunt 

ocupate de vatra satului şi de 
- grădini. Are o populaţie de 49 

familii, cu 200 suflete, compusă 

numai din Bulgari cari se ocupă 
în general cu agricultura. Pă- 

mîntul produce tot felul de ce- 

reale și în special grîi și ovăz. 

Casele sunt mici și puţine. De 
la Cavargic pleacă următoarele 

drumuri comunale: spre Sere- 
met, Cogealac (Tulcea), Peletlia 
și Palaţul-Mic ; pe teritoriul său 

trece un drum de la Palaţul- 
Mic la Șeremet. 

Cavargic-Bair, Zea/, în județul 

Constanţa, pl. Constanţa, pe te. 

; ritoriul. com. rur. Cicricci și pe 

acela al cătunului săi Cavargic. 

Se desface din dealul. Peletlia
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şi anume din virful Cara-Tepe, 
îndreptindu-se spre S., cuo di- 
recţiune generală de la N.-E. 
„către S.-V.; trece pe la sudul 

„văei Alceac-Dere şi pe la' sudul 
„satului  Cavargic; ultimele sale 
-. ramificațiuni se sfirşesc cu ma- 

-“lul.. pirîului- Casimcea. Are. o 
înălțime maximă de 164 m. pe 

care o atinge în virful săi Ca- 

vargic-luc. Este situat în par- 

„tea “nordică a: plășei și a comu- 

nei. Servă ca punct militar. 

Caverna, jud. Vilcea, . Peştera). 

Cazaca, izvor, în jud. Buzăiă, co- 

„2 muna Pietroasa-d.-j., își ia naștere 

- din pădurea Berca şi Bradul la 

- punctul Colţul-Pietrei, După ce 
:-udă comunele Pietroasa: şi Clon- 

„„dirul se scurge în pir. Sărata. 

Cazaci,'com.'rur., pl. Dealul-Dim- 

„. bovița, jud. Dimboviţa. Această 

- comună, situată pe cîmpie, spre 

'$. de Tirgovişte, în apropiere 

de linia ferată şi șoseaua națio- 

nală “Lirgoviște-Titu, este udată 

în'raionul săi de rîurile Dimbo- 

„vița și Ilfovul, precum și de He- 

leștaele-Dorhnești, atît de renu- 

mite în-iistoria țărei. Comuna 

Cazaci se compune din. șapte 

cătune : Movila, Nucetul, Olari, 

Cazaci, Brătești - d. -j., Brătești- 

d.-s. și Heleșteul-Domnesc cu o 
populaţie în total de 3572 lo- 

cuitori Romini. În această sumă 

i: de 2572 locuitori intră și po- 

pulația din com. Mircea-Vodă, 

care, pănă la 1887, era un că- 

tun, care făcea parte tot din 

com. Cazaci. : (Vezi Mircea-Vo- 

dă). In com. Cazaci, la căt. Nu- 
cetul, se află: herghelia ' statu- 

"lui. stația Nucetul, a căei ferate 

“Tirgovişte - Titu; o mănăstire. 

„(Vezi Nucetul). Pe cimpiile sale, 

„comuna: Cazaci produce multe 

"cereale. Sunt aci trei mori de 

"apă, precum și o-piuă. In a- 

7 

Cazaci.   

D371 

"ceastă comună sunt patru bi- 

serici întreţinute de enoriași; o 

„mănăstire întreținută de stat, 

Nucetul; precum şi două școli: 

una întreținută :de stat, în Nu- 

cet şi una, de judeţ, în Cazaci. 
Comuna Cazaci se învecinește 

spre E. cu com: Hăbeni,. des- 

- Părțindu-se prin pădure; : spre 

E. se învecinește și ca comuna 

Băleni şi Comişani; spre V. cu 

com. Perşinari, Gara-Şuţii şi Ghi- 

neşti, de cari se desparte prin 

riul Dimboviţa; la N. cu com. 

Văcărești, de care se desparte 

- prin pădure și cu care se leagă 

„prin şosea vecinală; în fine, la S, 

se învecinește cu com. Bolovani. 

Pădurile din raionul acestei co- 

imune sunt două, una cam de 

17509 arii, alta cam de 12350 

arii. Comuna. Cazaci, se zice, 

îşi trage numele de la o ceată 

de Cazaci, "care-şi stabiiiseră 

cartierul aci în timpul vechi- 

lor :învasiu i Ruso-Tătare. La 

- Heleştaele - Domnești, cari azi 

"- nu suat de cît o vale, prin care 

trece: piriul Ilfovul, se zice că 

“Ţepeş-Vodă a pus în ţepi o ar- 

mată întreagă turcească, și pe 

Hamza-Pașa, comandantul ci, în 

o țeapă. mai înaltă, ca semn de 

batjocură. Comuna Cazaci are 

7038 'lei venit şi peste 250 con: 

tribuabili în Cazaci și tot cam 

atit în restul comunei prin ce- 

le-l-alte cătune. Amîndouă școa- 

lele sunt mixte. Primăria este 

în același local cu școala din 

Cazaci, iar şcoala din Nucetul 

e singură. Fie-care școală arc 
"cite un învăţător. 

Vezi Tarcăul, 

Neamţu. 
sat, jad, 

Cazaci, capul unui deal, numit 

Brebeni, care brăzdează par- 

tea de V. a teritoriului com. 

Coteana, pl. Siul-d.-s., jud. Olt. 

“Aci se împreună valea Oboga   

CAZACILOR (MOVILA-) 

'şi  Valea-Dirjovului şi se varsă 

în Valea-Oltului. E punct stra- 

- tegic. Se zice că în timpul .u- 
nui războiii Ruso-Turc, Cazacii 

ocupaseră acest punct, iar Tur- 

cii se așezaseră pe o altă înăl- 

- ţime, piscul Boia, mai la S., pe 

"malul Oltului. Lupta s'a dat pe 
Valea-Dirjovului. 

Cazaci, locuință izolată, (vr'o 4 

'case), în com. Doamna, pl. Pia- 

tra-Muntele, jud. Neamţu, lingă 

„ piriiașul cu a sa numire. Mai . 

iainte, cind la 1882 se proec- 

tase înființarea unei com. nouă, 
acest mic cătunaș a fost alipit 

la comuna Dumbrava-Roșie, în 

care intră și actuala com. Va- 

durile. Dar din pricină că acea 

comună a rămas neconstituită, 

„ Cazaci sunt rămași atașați co- 

munci căreia aparţin și astăzi. 

Cazaci, ziriiaș, în com. Doam- 
na, pl. Piatra-Muntele, județul 
Neamţu. Izvorește din ramurile 

Cernegurei, partea numită de 

unii Cirlomanul, iar de alţii -Car- 

pați, şi se varsă pe partea dreap- 

tă a riului Bistriţa, în faţa 'ora- 
șului Piatra, 

Cazacilor (Movila-), pobilă, în 

jhd. Buzăi, comuna Gherăseni, 
pe moșia Rotunzeanca, 

Cazacilor (Movila-), movi/ă, pl. 
Dumbrava-d.-s:, com. Rudari, 

jud. Dolj. 

| Cazacilor (Movila-), deaf,. în 
jud. Tulcea, plasa Măcinul, co- 
muna Pecineaga, ramură vestică 
a dealului Ghiun-Ghirmeș. Se 
întinde spre V., avind o direcţie 
generală de la S$.-E. spre N.- 

V. Brăzdează partea sud-vestică 
a plășei şi a comunei. Se întinde 
dealungul malului stîng al pi- 

riuui Ai-Ormân și malul drept 

al Dunărei, Are 129 metri înăl-
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țime. E punct trigonometric de 

- observaţie de rangul „rii. Este 

tăiat de o mulțime de văi a- 

dinci şi prăpăstioase. La poa- 

-lele sale nordice se afli așezat 

satul Picineaga. El a fost întă- 

rit de Turci, căci prin înălțimea 

sa domină asupra satului Pici- 

neaga, și asupra Dunărei, pe o 

mare întindere. Fiind-că postul 

„ turcesc de aici era compus nu- 

„mai de Cazaci, de aceea i s'a 

dat numele de "Cazaci. Are o 

importanţă strategică deosibită, 

Este acoperit cu verdeață. Pe 

la poalele sale trece șoseaua 
judeţeană Ostrov-Satul-Noi, și 

- "drumul vecinal Picineaga-Cîrji- 
lar. 

_Cazacul, cătun, în pl. Ialomiţa- 
Balta, com. Balaciurile, jud. Ia- 
-lomiţa, 

Cazacul, Zeaf, ce se întinde de la 

N. spre S,, pe teritoriul satului 

„Epureni, com. Rădiul-Mitropo- 
liei, pl. Copoul, jud. Iași, și se 

- termină în șesul Jijiei. 

Cazacul, jud. Iași. (V. Bordea, 
deal), . | 

Cazacul, movilă, com. Todireni, 
"pl. Jijia, jud. Botoșani. 

"Cazacul movilă. (N. Şirul-Movi- 
lelor, com. Brăești,- pl. Coșula, 

"jud. Dorohoiă). 

Cazacul, mante, proprietatea E- 
' foriei . Spitalelor. Civile din: Bu- 
-curești, pendinte de com. Bre- 
bul şi Predealul, jud. Prahova. 
Impreună cu ' munții Pietricica 
și Piraele, s'a arendat, pe perio- 
dul 1886—91, cu 1450 lei anual. 

“ Cazacul, munte, în com. Predea- 

lul, pl. Peleșul, jud. Prahova, 

„situat între văile Cazacul şi Cea- 

- Wşoaia,   
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Este proprietetea Eforiei Spi- 
talelor Civile din București. La. 

anul 1846, acest munte a fost 
măsurat de inginerul George 

Fischtum, trimes de marele Pos- 

telnic Ion Al. Filipescu. 

Cazacul, fodiș, în com. Dobro- 

vățul, pl. Crasna, jud. Vasluii, 

“Este acoperiă cu pădure. 

Cazacul, za/e, izvorește din ra- 

ionul com. Predealul, pl. Pele- 

şul, jud. Prahova; are direcția 

de la S. spre N. şi se varsă în 

piriul Azuga, pe țărmul stîng, 

-după ce: udă poalele de V. ale 

muntelui Cazacul, . 

Cazacului (Girla-), gir/ă, în ju- 

dețul Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul com. urb. Isaccea. Se 

desface din lacul Piatra-Căcată, 

din partea sudică ; se îndreaptă 

- spre E., avind o direcţiune ge- 

nerală de la V. spre E; udă 

partea nordică a plășei şi cea 

vestică a comunei; curge nu- 

mai prin stufării, Servește ca 

- scurgere a lacului Piatra-Căcată 

în lacul Japșa-Racova. Are o lun- 
gime de ş.kil. 

Cazacului (Măgura-), măgură, 

pe proprietatea Găujani, plasa 

Marginea, jud. Vlașca. 

Cazacului (Poiana), poiană, co- 
muna Otești-d.-s., pl. Oltul d.-s., 

jud. Olt. : 

Cazacului (Vălceaua-), vă/cea, 

com. Mitrofani, pl. Oltul-d.-j., 

jud. Vilcea. . 

Cazan (Dealul-de-la-), sea de 
hotar al moșiei Scaelele, în par- 

"tea de S, despre moșia Riioasa, 

jud. Teleorman. 

Cazan (Puţul-lui-), /oc z50/a4, 
“în com, Glodeanul-Sărat, jud. 
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Buzău, pe hotarul ei-despre com. | 
“Gherăseni. | 

Cazan (Rusca-de-la-), coori;, 
pe dealul cu acelaşi nume, jud. 

Teleorman, pe unde comunică 

parte din locuitorii: com. Scae.- 

lele, cînd vin despre com. Ri- 
joasa, 

Cazanele, groază, jud. Brăila, 

unde se împreună Aurelul cu 

Bobocul şi care se află la N.-E,. 

de iezerul Bobocul, 

Cazangia, va/e însemnată, în ju- : 

dețul Tulcea, pl. Tulcea, com.. - 

Agi-Ghiol şi Sari-Chioi. Se des- 

face din dealul Orta-Bair; se 

îndreaptă spre S$., într'o direc- 

ție generală de la N.-V: spre: 

S.-E. printre dealurile Taș-Bair, 
Găvanul şi Cairacul de o parte, 

Căuşul, Cununa și Pietrosul de 

alta;:brăzdează partea sudică a 

plăşei şi pe cea vestică a celor 

2 comune. Este întretăiată de 

o mulțime de drumuri comu- 
nale dintre satele Agi-Ghiol, : 

Congaz, Zebil, Sabandgiă şi Sa-. 

ri-Chioi. Are o.lungime de 12 

kil. Se deschide în cotul Sără- 

tura al.iezerului Razelm, mai 

jos de. Sari-Chioi. ia 

Cazanul, jud. Vilcea. (Vezi Vlă- 

doaia), o 

Cazanul, zeser, jud. Brăila, a- 

proape de tirlele Blasova, din 

cuprinsul comunei Chiscani. 

Cazarma, fintină vechie,. între 

com. rur. Broscari şi Rogova, 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., 
în dreptul pădurei Virciorova. 

Aci se văd urme de zidării mari 

vechi. : Din marginea pădurei, 

începe Brazda-lui-Novac şi sco- 

boară în Valea-Poroiniţel.: De 

„aci se vede la locul părăsit nu- 

mit La-Becii și Dosiște și la
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vale pănă la locul numit Cio- 
banul. 

Cazarma, Joc, pe teritoriul 'mo- 
şiei Ştiubeeni, com. Știubeeni, 
pl. Bașeul, jud. Dorohoiii, unde 
Austriacii stabiliră o herghelie a 
„statului după ce luară Bucovina, 
în anul 1777. Partea aceasta 
de moşie era a mănăstirei Put- 

na. După vinderea moșiei în 

„1785, herghelia s'a desființat. 

Zidurile cazarmei și ale grajdu- 

rilor aă existat mult timp, pănă 

ce, în 1880, s'aii dărimat cu 

totul. 

Cazasul, comp. rur., jud. Brăila, 

pl. Vădeni, situată pe șes. Se 

învecineşte la E. cu Izlazul și 

Brăila, la V. cu Nazirul, la S. 

cu 'Tudor-Vladimirescu și la N. 

cu Vădeni. Suprafaţa comunei 

este de 9053 hect. Populaţia 

- sa e de 1834 suflete, compunînd 

-397 familii, 267 persoane știii 
carte, iar 1567 nu știii carte, 

Sunt 245 contrib. In Cazasul 

sunt 6 debituri, 13 cîrciumi, 

Sunt 66 împroprictăriți din 1864 

şi 151 din 1878; iar neîmpro- 

prietăriți sunt 109. Venitul co- 

munei e de 8575 lei, 59 bani; 

iar cheltuelile de 8183 lei,-7ş 
bani, 

Vite cornute sunt 1860, din 

cari: 810 boi, 835 vaci, 8 tauri, 

207 viței; sunt 549 cai, 2 mă- 
gari, 2176 oi, 157 rimători, 29 

„capre. Izlazul e de 200 hect, 

- Comuna are o biserică, constru- 

ită de locuitori în 1883, cu pa- 

tronii S-ţii Voevozi, deservită 
de 1 preot, 1 cîntăreț şi 1 pa- 

racliser. Are 2 şcoli, din cari 

una de băeți, înființată la 1852 

şi frecuentată de 58 elevi, şi 

alta de fete, înființată în 1885 

și frecuentată de 22 eleve. 

“In comună sunt 14 strade a- 

“- liniate și 1.,piaţă. Prin apropie- 

"rea sa, spre S.E,, era drumul 

“7
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Ei vechei “poști Brăila - București. 

Drumuri: la Nazirul, spre V., 6 

kil.; la Vădeni, spre N,, 11 kil.; 

la Tudor-Vladimirescu, spre S.- 

V., 6 kil.; la Lacul-Sărat, spre 

S., 8 kil.; la Brăila, spre E, 6 

kil. Comuna e înființată la 1828 

prin întrunirea a două sate ce 

ai fost situate în apropierea co- 

munei, spre N.-V.,, şi care erati 

stăpinite de 2 Turci, Cazac și 
Ismen. Primul rămînînd în urmă 

deplin stăpînitor-a acestor sate, 
le contopi într'unul, dîndui nu- 

mele săi. In timpul luărei Brăilei, 
Ruşii. aveaii aci stabilit cuartie- 

rul lor generăl: Tot aci aveai și 

întăriri, cari se văd și azi. 

Cazasul, saz, în jud. Brăila, par- 

tea de S. a' comunei cu același 

nume, pe șoseaua Brăila-Rîm- 

nicul, la 6 .kil. spre V. de ora- 

şul Brăila, înfiinţat la 1828 de 

Turcul Cazas. Acest Turc stă- 

pînea mai înainte un mic săti- 

-şor numit Cazasul, care. era si- 

tuat la 1: kil. spre N.-V. .de sa- 
tul Cazasul, şi cumpărind de la 

alt turc sătișorul Iminul ce era 

în apropiere de Cazacul, pe locu- 

itorii ambelor. sătișoare i-a stră- 

mutat, formînd satul Cazasul, 

In locul sătișorului Cazacul, pe 
timpul raialei turcești, era un 

mare depozit de iarbă de pușcă. 

La 1828 fu cuprins acest loc 

:de Ruși; aci s'a așezat cuartierul 

general, de unde s'a atacat Brăila. 

După înaintarea armatelor ru- 

sești a rămas de pază un căpitan, 

-care a stat aci mai mult timp; 

de aceea povirnișul ce se întinde 

în acel loc se numește Valea- 

- Căpitanului. 

Suprafața satului este de 108 

hect., avînd 184 case, 9 circiumi 

şi'o moară de vint. Populaţia 

satului este de 916 locuitori sati 

177 capi de familie, din cari: 

438 bărbaţi și 422 femei; 343 

căsătoriți şi 573 necăsătoriți;   
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197 persoane știii carte și 719. 

nu. ştii, 

Are o şcoală de băeți, înfiin- -- 
țată la 1852, întreținută de stat, 
frecuentată de 58 elevi; şi o 
şcoală de fete, înființată la 1885, 
întreținută de comună, frecuen.- - 

“tată de 22 eleve. Ambele şcoli - 
aii un bun local de gard. Bise-" 
rica din sat este zidită de loc; 
la 1883, avind un preot, un 
dascăl și un paracliser,. 

Numărul vitelor din sat este 
de 304 cai, 965. vite cornute, 

469 oi și 883 rimători. - 

Cazilgic-Bair, ea, în jud. şi 
pl. Tulcea, pe teritoriul comunei 
rurale Cataloi și pe al cătunu- 
lui său Eni-Chioi. Este. o pre- 
lungire nordică a dealului Cia- 
tal-Bair. :Se întinde spre N., a- 
vind o direcţiune generală de 
la S.-E. spre N.V., brăzdînd 
partea sudică a plășei și pe cea 
estică a comunei. Stă în legă- 
tură la N. cu dealul Taușan- 
Tepe şi la E. cu dealul Orta- 
Bair. Se ridică pănă la o înăl-. 

" țime de 88 m. Punct trigono- 
metric de observaţie de rangul” 
al 3-lea, dominînd asupra satului 
Eni-Chioi și asupra drumului . 
„comunal Eni-Chioi-Agi-Ghiol, ce 

„trece pe la poalele sale nordice. 
- Este acoperit cu tufișuri rămase 
din o: pădure: în exploatare Și 

- cu pășuni. 

Cazil-Cum, jud. Tulcea; rămăși- 
țele unui Zig de: piatră de ri, | 

„amestecat cu pămînt nisipos, în 
"pl. Babadag, pe teritoriul comu- 
nei rurale Caraman-Chioi, în par- 
tea estică a plășei și a comu- 
nei, la poalele dealului Cazil-. 
Suhat, și lîngă capul Iancina. 

Nu se știe de cine e făcut. Avea 

„0 lungime de 150 metri. A fost 

sfărămat de apa lacului Razelm. 

Cazil-Murat, co. rur., situată .
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în partea meridională a jude- 

țului Constanţa, la 56 kil. spre 

-S.V., de oraşul Constanţa, ca- 

pitala districtului, și în . partea 

vestică a plășei Mangalia, la 43 

_kil. spre V. de orășelul Man- 

galia, reședința ocolului, 

Se mărginește Ja N. cu Chio- 

- seler și Carabaci (ale plăşei Med- 
„ jidia), la Est 'cu com. Ageimler, 

“la Sud cu com. Cavaclar, iar 

la Vest cu com. Bairam-Dede 

şi Hairan-Chioi (ale plășei Si- 

. listra-Nouă). 

Relieful solului. e în |. general 

puţin accidentat. Culmile Bai- 
. ram:Dede. la Vest. și Mangaci 

1. la Est îi brăzdează teritoriul. 

„ Principalele dealuri sunt: To- 

-pasler, Cișme- Bair și Turla- 

-. Mezarlic-Bair la N.-V..; Bașpunar: 

Bair (167 m.) la N.;. Mezarlic- 

Bair- (181 m.) la V. (aceste cinci 

dealuri aparţin culmei Bairam- 

Dede şi sunt acoperite cu fineţe, 

-- păşuni şi semănături);, Bairam- 

-- Dede-Bair (143 m.) la Nord; 

- Cultimes-Bair (105 m.), Cabula- 

Bair (103 m.), ambele tot la 

- Nord; . Cara-Olca (123 m.) și 

“Uzun-Bair, cu virful Caugagi-Est 

(136 m.) la N-E.; Cazil-Murat- 

Bair. (165: m.) la $.-V.; Cavaclar 

"cu vîrful: Merdevenli-Punar (141 
m.) la Sud; Culac-Bair (128 'm.) 

la Est.(toate aceste dealuri apar- 
" ţin culmei Mangaci și sunt aco- 

perite cu păşuni, livezi și semă- 

nături). Movile sunt numeroase 

"şi importante (42), ; servind ca 
„puncte de observaţie și orien- 

tare. . Principalele 'sunt: . Cazil- 

Murad (165 m.) și Merdevenli- 

Punar (149 m.).la S. Ele sunt 

- acoperite cu iarbă. 

Cursuri de apă propriii zise, 

în comună, nu sunt, ci numai 

“văi cari sunt lipsite de apă mai 

tot anul, afară de timpul ploios 

- şi primăvara. Principalele văi 

sunt: Becter, la N.-V., trecînd 

- prin satul. Becter; Cazil-Murat,   : Știu. 
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la N., trecînd prin satul Terzi- 

veli ; Chiorgherciu-Punar-Ceair, 

la -V,, trecînd prin satul Cazil- 

“Murat; Merdevenli - Ceair prin 

mijloc, trecînd pe la Est de sa- 

tul Cazil-Murat; Mangaci la E., 

trecînd prin satul Merdevenli- 

Punar și cu adiacenta sa Culac- 

Culac. Unele dintre ele aii ma- 

luri înalte şi stincoase. „pe alo- 

“ curea, 

Cătunele cari formează com. 

sunt: Cazil- Murat, reşedinţă, 

“așezat în .mijloc, pe valea Chio- 
gerciu-Punar-Ceair, între dealu- 

rile Mazarlic-Bair la Vest și 

Cavaclar la E.;  Merdevenli-Pu- 

nar, în partea estică, la 2 kil. 

spre Nord-Est de reședință, pe 

"valea Mangaci, între. dealurile 
Cavaclar la V. și Culac-Bair la 

E.;. Terzi-Veli, în partea nordică 

"la 4 kil. spre N.-V, de reşedinţă, 

pe valea Cazil-Murat-Ceair, în- 

tre dealurile Baș-Punar-Bair la 

"V, şi Bairam-Dede la E.; Becter 

"în partea vestică, la 6 kil. spre 

N.-V,; de reședință, pe .valea 

"Afighinea, între dealurile Cișme- 

" “Bair la.V, şi. Baș-Punar-Bair la 

: Est. - 

Suprafaţa totală a comunei, 
este de 5412 hect., din cari: 63 

hect. ocupate de vetrele celor | 
4 sate cu 148 case, iar restul |: 

de 5269 hect, împărţit între stat 

"cu proprietârii, cari posedă 2030 
„hect; şi locuitorii 'ce =” stăpinesc 

3319 "hect, 

- : “Biserică m'aii locuitorii; ci se 

duc sărbătoarea la cea din Cau- 

" gagi (pl. Medjidia). Sunt 5 gea- 

mil cu 5 hogi în cătunul Cazil- 

- Murat şi cîte una în cătunele 

Becter, Merdevenli-Punar și i Ter- 

“ ziveli. 

“Populaţia comunei. este de 

| 146 familii, cu 653 suflete: 359 

bărbaţi, 204 femti, din cari: 373 

» „căsătoriţi, 258 necăsătoriți, 22 

văduvă; 34 știi carte, 619 nu 
a 

  

- munci sunt: 
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Sunt 221 “ortodoxi, 432 ma- 

hometani; 165 agricultori și 'me- 

seriași, 3. comercianţi, 1 indus- 

triaș, 6 de alte - profesii;. 173 

" contribuabili; 174 împroprietă- 
rii, 1 neîmproprietărit. 

In ceea-ce privește .calitatea 

pămîntului cele ş412 hect. ale 

comunei se divid în chipul ur- 

mător: 63 hect. teren nepro- 

. ductiv (ocupat de vetrele sate- 

lor), 5349 hect. teren productiv, 

din cari: 3813 hect, teren cul- 

tivat (1830 hect. ale statului cu 

proprietarii şi 1980 hect. ale lo- 

cuitozilor); 600 hect. teren ne- 

cultivat ale locuitorilor; 939 hect. 

teren izlaz, din cari: 200 hect. 

ale statului cu proprietarii - şi 

739 ale locuitorilor,. 
In comună sunt 165 plugari 

poscdind 52 pluguri(40 cu boi, 

"-12.cu cai), 104 careşi căruțe (40 

cu boi, 64 cu cai), 2 mașiui de 

semănat, 2. maşini de vinturat. 

Numărul vitelor este de 3826 

capete, din cari: 312" cai, 734 

boi, 2 bivoli, 4 asini,” 2680 oi 

- ȘI 04 porci.. 

In com. sunt 3 mori de vînt. 

Comerțul este puţin activ; se 

- face prin gara Medjidia, la 35 

: kil. spre N.-E, de către 3 comer- 

„cianți. 

Budgetul este de 4749 lei la 

venituri, 2037 lei la cheltueli. 

Căi de comunicaţie: 'âle co- 
drumul judeţean 

Enișenlia-Mangalia pe la S., dru- 

mul mare Bairam- Dede - Cazil- 

Copadin și drumuri comunale 

la satele învecinate, cum: Cava- 

clar, Ghiuvenii, Baș-Punar, Cal- 

- fa-Carabaci. 

Cazil - Murat, pune militar, în 

Dobrogea, la o înălțime de 164.72 

m. d'asupra nivelului mării. ; 

+ 

Cazil-Murat, saz, în pl. Manga- 

. lia, jud. Constanţa, cătunul de 

reședință al comunei: Cazil-Mu-
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"rat, situat în partea vestică a 
-: plășei şi cea centrală a comu- 

nci, pe valea Chiogherciu-Punar, 
Are o întindere 'de 2150 hect., 
din- cari 49 hect. vatra satului 
cu IIO case. Populaţiunea, în 
maioritate turcă și bulgară, este 

- de 140 familii, cu 775 suflete, 
ocupîndu- se cu agricultura și 

“ creşterea vitelor. 

Cazi - Murat- Ceair, za/e, jud. 
* Constanţa, în pl. Mangalia, pe 

teritoriul comunei Cazil-Murat, 

și anume pe acela al satului săii 
Terzi-Veli; Se desface din dealul 
Mezarlic - Bair, îndreptindu-se 

- spre N. și mergînd printre dea- 
lurile Baș-Punar-Bair și Bairam- 
Dede; trece prin satele Terzi- 
Veli: și Chertic-Punar şi apoise 

"continuă sub numele de Ca. 
pulan- Culac. 

Cazil-Suhat, deal, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 

“com, rurale. Caraman- Chioi, în 

- partea estică a plășci și cea nor- 

dică a comunei. Se întinde de 

“la E. spre V., pe malul lacului 
" Razelm, pănă la capul Iancina. 

"Lasă spre N, dealul Casavet- 

Bair. Are:o înălțime de 64 m. 

Punct trigonometric de obser- 

vaţie de ordinul al treilea, Pe la 
“ poalele sale trece drumul comu- 
“ nal 'Enișala- Caraman-Chioi. E 

acoperit cu fineţe și semănături. 
Se bucură de o privire frumoasă. 

Cazlar-Bair, gea/, în jud. Tul- 

cea, plasa: Isaccea, pe teritoriul 

com. rurale Orta-Chioi. Se des- 

face din dealul Ghiobilche-Bair. 

"Se întinde spre N., avind o di- 
recție generală de la S.-E.la 

N.- V., brăzdind partea sudică: 

"a plăşei şi pe cea vestică a co- 
: munei, Are 177 m. înălţime și 

este punct trigonometric de ob- 

"“servaţie de a 3-a ordine, Este 

acoperit cu întinse păduri, pur- 

67470. Slarele D!rtionar Geogrnţie, Vol, 77 

= 

  

tind numele de Ahmet-Orman 

saii Pădurea-lui - Ahmet, : Pe la 

poalele sale nordice trece: dru- 

mul judeţean Babadag-Baş-Chioi- 

Orta-Chioi-Cerna-Măcin. 

Căbăceni, pumire vechie, a sa- 
tului Darabani, jud. Dorohoiu. 

Căbălul, &ra7, în plasa Ialomiţa- 

Balta, insula Balta, com.: Ce- 

gani, jud. Ialomiţa, prin care 
se alimentează lacul cu acelaşi 

nume. 

Căbălul, Zac, în.pl. lalomiţa-Bal- 

ta, insula Balta, teritoriul co- 

munei Bordușani, jud. Ialomi- 

ţa, în apropiere de Dunăre. Este 

cel mai mare lac din insula Balta. 

Mai poartă numirea de Cobolul. 

Căbălului (Muchia-), cu/mea 

coastei Bărăganului, în pl. Ia- 

lomiţa - Balta, jud. Ialomiţa în 

dreptul satului Bordușani-Mari. 

Căbălului (Valea-), za/z, în pl. 
Ialomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, în 

dreptul satului Borduşani. Se 

întinde la poalele muchei cu a- 
celași nume, 

“Căbeşti, sa, în pl. Pereschivul, 

jud. Tutova, spre V. de Birlad, 

pe piriul Pereschivul. Formează 

o comună, com. Căbești, cu că- 

- tunele: Sighea și Plopul. In 

"toată com. sunt 1532 locuitori, 

din cari 106 știi carte. Sunt 

380 contribuabili; 426 case. Se 

cultivă viia pe o suprafață de 

253 hect. Sunt 24.75 hect. li- 

vezi cu pruni. Comerciul se face 

de către 6 persoane, din cari 

5 Romini şi:1. Evrei, în Gsta- 

bilimente comerciale, din cari 

4 "cîrciumi: Are o școală pri- 

mară de băcți. In toată comuna 

-" sunat 3. biserici, 

Căboaia, saţ, pe moşia şi în jud,   

Suceava, com. Broșteni.. Așezat 

“pe malul drept al Bistriţei, e 

străbătut de pîriul căruia îi poar- 

tă numele și numără numai 10 

case locuite; 10 capi de familie, 

saii 50 suflete, 27 bărbaţi și 23 

- femei, din'cari 3 'Țigani. Contri- 

buabili sunt 12. Improprietăriți 
la 1864 sunt: 1 fruntaș, 4 mij- 
locaşi şi 3 codași, stăpinind 29 
de fălci, 

Biserica din. Holda şi şcoa: 
lele din Broșteni servesc și a- 

„ cestui sat. Nici un drum de'co- 
- municaţie nu-l leagă cu 'cele- 

lalte sate, și trecerea pe Bistriţa 
„se face numai cu o ciobacă,-un 
trunchii de arbore scobit. 

Căboaia, mic aneut al Bistriţei, 
în jud. Suceava, comuna Broș- 
teni. 

Căboaia, munte, în jud. „Suceava, 
com. Broșteni, avînd 1638 m. 
altitudine, 

Căboiţa, ante, în jud. Suceava, 
com. Broșteni, 

Căbuja, oară de moţie, în jud. 
Suceava, ce acum formează un 

trup cu Drăgușeni. 

Căbujei, sa/, jud. Suceava. Vezi 
Drăgușeni, 

Căbujei (Pirîul-), zir?z, afluente 
al 'piriului Hatia, în jud. Su- 
ceava, comuna Drăguşeni (3 
ki). 

Căbușca, dea/, jud. Dorohoii, 
- ce începe de pe moșia Sauceniţa, 

se întinde pe partea de V.a 
moșiei Văculești, com, cu ase- 
meneă numire, plasa Coșula, și 
trece în com. Brăești. 

Căcaina, gir/ă, trasă din Putna, 

în baza hrisovului lui Mihail 

" Sturdza, Domnul Moldovei, în 
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1874, pentru alimentarea cu apă 

" a orașului Focşani. Girla începe 

- la satul Găgești, jud. Putna, 

din malul drept al Putnei, trece 

„pe la S.-V. de Boloteşti, udă 
Jariştea şi Vărsătura, înconjoară 

partea nord-estică a Odobeşti- 

lor, trece pe lingă Păţeşti, udă 

“ marginea de N.:a oraşului Foc- 

şani, tăind şoseaua Odobeștilor 

şi șoseaua Tecucilor și trecînd 

- pe la Ocol şi cazarma Vînăto- 

. 

rilor. După ce ese din Focşani, 

- gîrla se varsă în balta Min- 

dreşti, care se scurge în riul Put- 

- na la satul Vinători, 

„ Această girlă, de la Păţeşti 

în jos, este vechiul canal tras 

de Domnul Moldovei, Ştefan cel 
. Mare, din Milcovul-cel-Mare, spre 

- a forma hotarul dintre Moldova 

și Țara-Rominească, despre care 

ne zice cronicarul Urechiă : «Și 

„„zăbovind Ștefan-Vodă acolo pă- 

..nă a se stringe oștile toate, a- 
ducînd și pre mulţi din boierii 
“Ţăret - Rominești și alți oameni 

„„de: frunte, 'acolo. aii pus pre ai 

săi boieri și oameni de cinste 

de aii vorovit și aii tocmit, de 

„ati despărţit: din Milcovul: cel- 

- Mare o parte de pirii, ce vine: 

pre lingă Odobeşti şi trece de 

dă în apa Putnei şi acela pănă 

„astăzi este' hotar țărei Moldo:- 

vei și Ţărei-Romînești.» («Le- 
topiseţ.», I, p. 162). 

Aproape de această girlă, a 

.- avut loc, în 1600, înfringerea lui 

“Simion Movilă de către Mihaiii- 

Viteazul, după care Simion a 

fost nevoit să fugă și să-și ia ori- 

„ ce "nădejde de a mai căpăta tro- 

„nul “Țărei-Rominești. lată și pa- 

* sagiul.în care cronicarul Miron 

Costin. pomeneşte de această 

“luptă: 'em'aii stătut Simion Mo- 

vilă împotriva lui Mihaiu-Vodă 

de îndată ce s'au dat spre mar- 

„ginea” țărei, spre Focşani, pen- 

: tru ajutorul de la frate său Ie- 

_remia-Voevod, de. la care ve-   
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nise slujitori din ţara de jos la 

Simion - Voevod. Și dacă s'ai 

strîns cîte-va seamă de oști și 

la Simion- Voevod, aii stătut şi 

ai așteptat pe Mihaii-Voevod 

cu războiul la o vale ce se chia- 

mă Milcovul-cel-Mare în Țara- 

Muntenească (are și alt nume 

grozav acel pirii, și spun, de 

atunci). Și ai stătut războiul ct- 

te-va ceasuri, apoi ai pierdut 

Simion-Voevod războiul. (Miron 
Costin «Opere complecte». Ediţ. 

Urechiă, Tom. I, p. 444—445). 

Această luptă e pomenită și 

de Şincai («Cronica Romiînilor», 

II, 457), însă subanul 1601, care 

reproduce amănuntele ci după 

Engel: «Nefiind de față Mi- 

haiă-Vodă, Simeon Moghilă cu 

. Moldovenii și cu Polonii, cu cari 

venise în Valahia, foarte aii pră- 

dat ţara. Iară frații Buzești, s'aii 

ridicat asupra lui cu oștile de 

la Craiova, dară Simeon n'aii cu- 

„tezat a-i aștepta, ci ai fugit în 

Moldova. Buzeștii s'aii cărat după 

. €l și i-ai ajuns oștile dincoace 

de Focșani, la un rii. Aci aă 

"tăiat prea „mulți dintre. ostașii 

lui Simeon şi aii luat înapoi tot 

cit prădase din Valahia. De aci 

Buzeştii s'aii înturnat cu mare 

dobindă, şi riul lingă care ai 

"bătut pe ostașii lui Simeon Mo- 

ghilă, Vaii numit Căcata». 

Lîngă acest piriii al cărui nu- 

me Costin nu îndrăznește să-l 

citeze, din cauza trivialităţei lui, 

a avut loc in 1653 înfringerea 

de către Vasile Lupu a oastei 

muntenești conduse de Dicul, 

spătarul lui Mateiui-Basarab. In 

pasagiul ce urmează, vedem că 

numele ce-l purta acest piriă 

- pe acea vreme, era Căcata : «Sta 
" în tocmeală cu oștile sale şi 

Dicul spătarul lui Mateii-Voe- 

vod nu departe. de oraș de 

Focşani, la o vale căreia-i zic Mil- 

„covul-cel-Mare (cu alt nume 

Căcata). Ripele celui piriti pusese 

Căcaina. V. Izvoarele, piriii, jud.   
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despre oştile lui Vasile-Voevod 
- şi oastea sa. tocmise de cea- 

- altă parte stol, toată oastea 

întrun șirag tocmită ca 9000 

de oameni; că şi din lefegiii lui 

Mateiii-Voevod o seamă era cu 

dînsul și oastea de -ţară, cită 

are țara Muntenească de la Bu- 

curești din coace pănă la mar- 

gine, toată era acolo adunată și 

acolo şi Gheorghe Ștefan-Voe- 

„vod “cu vr'o 300 de Moldoveni. 

Și așa în rînd tocmită oastea 

Muntenească, aștepta pe Vasile- 

Voevod și pre Timuș. Intiiit li 

S'aii arătat “Vasile-Voevod .cu 
- oştile sale şi ai stătut frunte şi 

Moldovenii; iar Cazacii își în- 

- tocmea tabăra pe urmă. Și atita 

“at stătut Muatenii la :războii, 

cît aii făcut oare-ce harțuri cu 
Moldovenii peste piriii, trecînd 

Moldovenii, apoi trecîndu-i Mun- 

tenii iar dincoace, așa în două- 

trei. rînduri, pănă ai trimis Va- 

sile-Voevod Nemţii ce avea. și 

'sa- supus pe sub maluri. Deci 

ai luat călărimea Moldovenilor 

şi malul' dincolo. Iar cît aii vă- 

„zut Muntenii tabăra căzăcească 

apropiată de pirîi, ai purces 
în risipă cine în cotro î-aii- pă- 

rut. Gonit-aii * Moldovenii: și o 

seamă de călăreți şi -de Cazaci 

“pănă la Ribnic. ar n'ai pierit 

- oşteni așa' mulţi din Munteni, 

că aii luat de vreme fuga». (Mi- 

ron Costin, «Opere complecte», 

Ediţ. V. A. Urechiă, Tom. |, 

p. 605—606). 

laşi, ii 

Căcaina. V. Corbiea, pirii, jud. 

Iaşi, a a 

A au e 
Căcaina, ziriă, jud. Botoșani. Ese 

„din oraşul Botoșani și, pe moşia 

Zeicești, se uneşte cu- Drăsleuca 

şi se varsă în:iezerul Dracșani, 

- com, Bălușeni..
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Căcaina, zrival, jud.. Brăila, în 

com. Stăncuţa, între canalele 

- Cremenea și Vilciul, Unește ieze- 

rul Milea cu Dumboiul. 

Căcainei (Calea-), za7e, în jud. 

“Buzău, com. Aldeni, căt. Po- 

"deni. Incepe de la Rîpa-Mare, 

se uneşte cu Valea-Oarzei şi dă 
în riul Slănic. 

Căcata, &a/fă, . situată pe terito- 

-. riul com. Viişoara, pl. Siul-d.-s., 
jud. Olt, la Sudul comunei. Se 

formează din apele Iminogului 

„Şi din izvoarele ce ies din dea- 

lul Piscul-Șarpelui. 

Căcata, pumele vechii al piriului 
Căcaina, jud. Putna. 

Căcata, ziriă, com. Alunul, pl. 

Oltețul-d.-s., jud. "Vilcea. După 

ce udă E. comunei, avind o di- 
„recţie de la E. spre V., se varsă 

în -riul Oltul, tot în raionul co- 

““munei Alunul. 

Căcatele, zanct însemnat, în drep- 

tul comunei Cioara, județul Te- 

leorman, în partea care se nu- 
-* mește Roșia, spre Dunăre, 

Căcăcioaia,. vale, jud. Brăila, si- 

„tuață la N. de. comuna . Ciact- 
- rul,::în - drumul Brăila-Călărași. 
„A fost nivelată. de către ju- 

deţ. 

Căcăcioiul, /ac, în com. Ciocești- 
Mindra,. jud. Teleorman, 

Căcănăul, sa/ vechii și moșie, 

'în pl. Călmăţuiul, jud. Teleor- 

“man. Numirea aceasta se gă- 

sește în cele mai vechi nomen- 

- claturi de comune și prin dife- 

rite acte de hotărnicie: Numele 

comunei a fost schimbat în a- 

- cela de Vinători, în anul 1883. 

Moşia Căcănăul o vedem fi- 

gurind ca hotar al Ţării-Romt-   
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nești în partea despre Dunăre, 

în urma hotărniciei făcută după 

pacea de la 1741. Pe atunci 

era proprietatea clucerului Slă- 

tineanu. (« Istoria» Dion. Fo- 
tino), 

Căcănăul, zriva!/, jud. Brăila, pe 
lunca Dunărei. Pleacă din Pri- 

valul-Morarului, din dreptul cîr- 
„ciumei Ibiș, de pe teritoriul stîng 

al Dunărei-Vapoarelor, din co- 

muna-Vizirul ; merge paralel cu 

" Dunărea spre N.; trece în com. 

Ciacirul și se unește cu lacul 

Tocilele, în drep.ul satului Cia- 
cirul, 

Căcărăzeni (Banul), sa, în 

partea de N.-E. a com. Pău- 

şeşti, pl. Cirligătura, jud. Iaşi, 

pe malul drept al rîului Bahluiul. 

Se zice de oamenii din loca- 

litate, că un locuitor din Va-: 

lahia, stabilindu-se aci cu fami- 

lia sa, cultiva păpușoiii, pe care 

el îi numea cucuruz, locuitorii 

din vecinătate poreclindu-l Cu- 

curuz, a rămas şi numele satu- 

lui Cucuruzeni, iar mai în urmă 

Căcărăzeni. Se mai numește și 

“Banul, nume ce i s'a dat de 

către un fost proprietar, Banul 

Ioan Popovici. Are o suprafaţă 

de 1717 hect. și o populaţie de 

„. 32 familii, cu 169 suflete, 

Numărul vitelor e de 1334, 

din cari: 186 vite mari cornute, 

I9 cai, .1288 oi şi 41 rimă- 

tori. . 

Pe la 7248, Constantin-Can- 

temir, fiul lui Antioh-Vodă, care 

era brigadier în armata rusească, 

a trecut riul Bahluiul, prin drep- 

tul acestui sat, cu 2000 de Ruși, 

luînd drumul Şantei către Vas- 

lui, fugărind pe Grigore-Vodă. 

Ghica, - 

Căcărăzeni, : Jea/, între satele 

Dumești și Căcărăzeni, din com. 

Păuşeşti, pl. Cirligătura și Cu-   
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“ cuteni din pl.. Stavnicul, jud. 
Iași ; face și hotar între ele. 

Căcăreaza, Zea/, pl: Bistriţa-d.-j., 

jud. Bacău, pe teritoriul com. 

Dealul-Noi. 

Căcărezeni, sat și com. rar., pe 

apa Cotmeana, jud. Argeş,. pl. 

Cotmeana, la 19 kil. de com. 

rur. Costeşti, reşedinţa subpre- 

fecturei, și la 23 kil. de Pitești. 

Are '252 familii, cu 1038 sufl., 

din cari 20 “Ţigani. In comună 

sunt 3 biserici vechi, deservite 

de 3 preoți, 3 cintăreţi și 3 para- 

cliseri; o școală primară rurală; 

$ cîrciumi, 

Budgetul comunei pe 1882-83 

a fost de 2441 lei, 41 bani la 

venituri și de 2400 lei.la chel- 
tueli, După o publicaţie oficială 

(1887) această comună avea 219 

contribuabili şi un budget de 

2776 lei la venituri şi de 2103 

la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 'de 933. capete vite 

mari (862 boi şi- vaci, 93 cai) 

şi de 3400 vite mărunte (2655 

oi, 72 capre, 673 rimători). 

Căcăstorile, pădure particulară, 

“supusă regimului silvic, pendinte 

de com. Olănești, plaiul Cozia, 

jud. Vilcea. 

Câciula, pirta, izvorește din ra- 

ionul com. Măneciul-Ungureni, 

plaiul Teleajeaul, jud. Prahova; 

se împreună cu pirîul Stancea; 

trece pe lingă mănăstirea Su- 

zana; curge de la N. spre S.-E. 

şi se varsă : în riul -Teleajenul, 

pe malul drept, tot în raionul 

"comunei Măneciul-Ungureni. 

Căciulata, sas, face .parte din 

com. rur, Călimăneşti, pl. Co- 

zia, jud. Vilcea. Are o popu- 

laţie de 21 loc. (9 bărbaţi și 12 

„ femei). Este la distanţă 'de ş
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"kil. de reședința comunei Căli- 

mănești, 

Căciulata, zzvor cu-apă minerală 

- alcalină, jud. Vilcea, numit ast- 

fel după micul cătun cu acest 

nume, ce se află în apropiere 

de această sursă. Sursa este si- 

tuată pe malul drept al Oltului, 
la 3 kil. departe de stabilimen- 

tul de la Călimăneşti și la 1!/ 

kil. de mănăstirea Cozia. Aceas- 
tă apă, întrebuințată în bău-! 
tură contra boalelor rinichilor şi 

băşicei udului, aii o reputaţiune 
europeană, 

Se știe că Căciulata la noi şi 

Contrexâville în Franţa sunt u- 

nicele izvoare minerale în com- 

baterea boalelor menţionate.Unii 

medici susțin chiar superiorita- 

tea apelor noastre de la Căciu- 

lata asupra celor din Franţa. 

La 1869, Împăratul Napoleon 
al III-lea, care pătimea de cum- 

plita boală a bășicei udului, se 

hotări a veni la noi în ţară spre 

a face o cură la Căciulata; re- 

gretatul filo-romin Dr. Davila, 

contribuise mult la răspîndirea 

renumelui acestor ape minerale. 

Se vorbea pe atunci că guver- 

nul se pregătea a restaura și a 

mobila încăperile mănăstirei Co. 

zia, pentru a primi pe ilustrul 

oaspete, Nenorocitele evenimente 

din anul 1870 făcură ca pro- 

ectul acesta să nu se realizeze. 

Tată analiza chimică făcută de 
Dr. Zorileanu: 

gr. Grame 

Clorură de sodiii. . . 0, 0876 

» > magneziii 0, 0953 

Carbonat de calce. . 0, 0203 
> > magnezii O, III 

Sulfat de calce . ..o0, 0080 

Acid carbonic formînd 

bicarbonate .... 0, 0135 

Idrogen sulfurat liber o, 02935 

Total ...0, 1495 

Izvorul de li Căciulata face   
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parte din stațiunea de la Căli- 

mănești. Intrebuințarea apei la 

izvor este gratuită. Se vinde 

apă de Căciulata și în butelii. 

Căciulata (Piua-de-Cruce), Joc 
îsolat, în judeţul Buzăi, com. 

Albești, .şi punct de hotar des- 

pre com. Meteleul. 

Căciulata, punte, în jud. Gorj, 

plaiul Vulcanul, situat spre N. 

de com. Frăncești. Partea sa 

despre E., fostă a mănăstirei 

Striinba, aparţine statului. Pe 

acest munte se află pădure și 

pășuni frumoase, 

Căciulata, culme de munte, pre- 

lungire a culmei Olăneşti, jud. 

Vilcea. Culmea e scurtă. și mai 

abruptă dintre toate, separind 

piriul Căciulata de piriul Putu- 

roasa, 

Căciulata, vale, la N. comunei 

Călimăneşti, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. 

Căciulatul, com. 'rur., situată pe 

dealutl Căciulatul, plasa Dum- 

brava-d.-s,, jid. Dolj, la 34 kil. 

la N.-V. de Craiova și la :23 kil. 

de reședința plășei, com.. Șo- 

potul. 

Se învecinește la E. cu com. 

Terpeziţa, la V. cu com. Moş- 

na, la N. cu .com, Răchita și 

la. $. cu com. Vela. 

Terenul comunei este șes. Pe 

el se găsesc cite-va scursori, 

formate din ploi și cari se pierd 

nu departe de origina lor. 

Comuna se compune din.4 că- 

tune şi anume: Căciulatul, care 

este cătunul de reședință, Flo- 

ran, Ivăcheşti și Ștubeiul. Al- 

tă-dată cătunul de reședință a 

fost Floranul. 

In comună sunt două -bise- 

zici: una în cătunul Căciulatul, 

făcută de răposatul vistier Po-   
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lihronie; cea-l-altă în cătunul 

Ștubeiul, făcută de locuitorii co- 

munej. Biserica are o -proprie- 

tate de 17 pogoane arabile. In 

serviciul bisericei sunt doi preoți 

şi doi cîntăreţi. 

In “această comună se află 

două școli mixte: una în cătunul 

Căciulatul și una în cătunul Ștu- 
beiul. Ambele aii cite un învă- 

țător şi. sunt întreţinute de stat, 

Școala din cătunul Ștubeiul func- 

ționează de la anul 1888. Loca- 

lul şcoalei din Căciulatul, de zid, 

este construit. de comună. Lo-: 

calul şcoalei din Ștubeiul este 

de birne. Ambele localuri sunt 

în bună stare. După legea rurală 

din 1864 aii cite 17 pogoane 

arabile. 

.. Au frecuentat şcoala (1893) 3 

copii din Ivăchești, 18 din Că. . 

ciulatul, 3 din Floranul și 12 din 

Ștubeiul. 

în virstă de. şcoală sunt 54. 
copil în toată comuna, . 

Știu carte: 6 locuitori din . căt. 

Floranul, 3 din Căciulatul, ş din 
Ștubeiul şi 2 din Ivăchești. 

Populaţia comunei este de 

548 locuitori și anume: în Că- 

ciulatul 153; în Foranul-:146; 

în Ivăchești 153 şi în Ștubeiul 

98. Ei locuesc în 206 case. Du- 

pă. legea rurală din 1864 sunt 
194 împămiînteniţi, iar după cea 

din 1879 sunt.27 impăminte. 

niți. 

Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de 1669 pogoane. 

Moșia de pe teritoriul comunal 

se numeşte Căciulatul. Aparţi- 

nea vistierului Polihronie, iar 

acum aparţine D-lui Tache Gu- 

ran. Dă un venit de 12000 lei. 

Statul are în această comună 

moşiile Floranul și Ștubeiul, care, 

împreună cu Vălcanul, sunt a- 

rendate de la 1893—98; arenda 

anuală este de 31000 ler. Su- 

prafaţa vindută este de .1468 

hect. 1256 m. p. Suprafaţa ră-
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_masă este de 493 hect,, 8960 
m. p. 

In. căt. Ștubeiul .se - găseşte 
o mică carieră de piatră, 

In căt. Floranul sunt două 
cîrciumi, şi în căt. Ștubeiul nu- 
mai una. Comercianți sunt 6. 

Locuitorii își desfac produc- 
tele la Craiova şi la șchela Ca- 
lafat. Transportul îl fac cu ca- 
rele :pe şosele comunale și ve- 
cinale. 

Cheltuelil€ și veniturile bud 
getare sunt 2344 lei şi 72 bani. 

“În comună sunt 200 vite mari 

cornute, 240 0i,.15 capre,-24 

porci 'și 28 cai. 

Căile de comunicaţie ale co- 
munei sunt: şoselele vecinale 

și comunale, care o leagă la V. 

cu Ivăchești, la S.-E. cu Ter- 
pezița, iar la S. cu Vela. 

Căciulatul, sa, pl. Dumbrava- 

d.-s., comuna Căciulatul, jude. 

țul Dolj, situat la 43 kil. la N-V. 

de Craiova. Aci e reședința pri- 

măriei. Are 153 suflete, 78.băr- 

baţi. şi 75 femei. Locuesc în 64 

case. În sat.este 1 școală mixtă 

ce funcționează din 1864, fiind 

întreținută de stat și comună. 
Localul este 'de zid. Cursurile 

se predai de :un învățător, 'In 

anul școlar 1892—93 ai :fre- 

cuentat școala 18 copii. Știii 

carte 3 :locuitori, In sat este 

I „biserică fondată de răposatul 
vistier Polihronie. Are 1 -preot, 

1 cîntăreț. Are 17 pogoane pro- 
prietate. 

: Satul e legat prin şosele ve- 
cinale și comunale la V. cu lor- 

dăcheşti, la N.-V. cu Răchita, 

iar la $. E cu Terpeziţa. 

Căciulatul, 1noşie particulară, pl. 

-Dumbrava-d.-s., com. Căciulatul, 

" jud. Dolj, cu venitul. anual de 

12000 lei. Aparține d-lui Tache 

Guran și înainte era a vistieru- 

lui Polihronie. 

'f
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pl. Znago- 
vul, jud. Ilfov, situată la N. de 

București, 28 kil. departe de 
capitală. Se compune din sa- 
tele: Căciulaţi, Canela, Moara- 

Săracă, Pășcani şi Pirlita, cu o 

populaţie de 2058 lucuitori, cari* 

trăesc în 490 case. 

Se întinde.pe o suprafaţă de 
4042 hect. 

Proprietarii şi statul ai 2384 

hect. și loc. 1658 hect. Proprie- 

tarii cultivă 1283 hect; 7 ră- 

min sterpe, 150 izlaz, 941 pă 

dure și 3 vie. Locuitorii cultivă 

1514 hect.; restul rămin sterpe. 

Comuna numără 365 contrib. 

Are un budget de 6964 lei la ve- 

nituri şi 6907. lei la cheltueli, 

In anul 1885 erai 359 contri- 

buabili, 

In comună sunt: ş biserici; 2 

şcoli mixte; 2 mori de apă; 1 

mașină de treierat cu aburi; 4 

heleşștaie; 4 poduri. 

Numărul vitelor mari e de 

1492 (238 'cai și epe, 3 armă- 

sari, 617 boi, 571 vaci și viței, 

7 tauri, 26 bivoli și 30 bivo- 
lițe) :şi al- celor mici de 2135 

(66 capre, 462 porci şi 1607 vi). 

Dintre locuitori, 404 sunt plu- 

gari, 4 industriași. și. 36 au di- 

ferite profesiuni. Arătura se face 
cu 140. pluguri: 137 cu boi și 

“3 cu cai, Locuitori! aii 253 care 

și căruțe: 

cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 

237 cu boi, 16 cu 

291 şi neîmproprietăriţi, 227. 

Comerciul se face de 13 cir- 
ciumari şi 1 hangii, 

Căciulaţi (Căciulaţi - Episco - 
piei), sa/, din com.-rur. cu a- 

celași nume, pl. Znagovul, jud. 

Ilfov, situat la N. de București, 

între Moara- Voicului și valea 

Fieni. Are un castel și un he- 

leşteii” bine îngrijit, în grădina 

castelului. ' 

- Se întiride pe o suprafață de   

CACIULĂ (CÎȘLA-LUI-) 

2642 hect., cu o : populaţie de 
$74 locuitori. ' 

Din teritoriul satului, familia 

Blaremberg are 1531 hect. şi 

locuitorii 1111 hect. Proprieta- 
“rul cultivă 572 hect. (7 sterpe, 

150 'izlaz, 2 vie şi 800 pădure). 

Locuitorii cultivă 999 hect.; res- 

tul de 112 rămîn sterpe. 

Are 2 biserici, cu hramul A- 

dormirea, deservite de 2 preoţi 

și 4 cîntăreți, și o școală mixtă 

frecuentată obicinuit de 21 elevi 

și 3 eleve, cu întreținerea căreia 

statul și comuna cheltuesc anual 

2516 lei. La această școală copii 

lucrează cu îndemînare pălării 

şi coșuri de paie. Localul s'a 
construit de județ în anul 1889, 

pe terenul oferit de d-na Ma- 
ria Blaremberg, care a mai con- 

tribuit rooo lei pentru construc- 
țiune. 

In raionul satului mai este 1 
moară de apă, LI mașină de 

treierat cu aburi, 2 heleștaie şi 

2 poduri stătătoare, 

Numărul vitelor :mari e de 

766 şi al celor mici de 514. 

Comerciul se face de 4 cîr- 
ciumari și 1 hangii. 

Stabiliţi în sat sunt 11 străini, 

Căciulaţi, pădure, jud. Ilfov, pl. 
Znagovul, de 809 hect., proprie- 

„tatea d-nei Maria Blaremberg. 

Căciulaţi-Banului. (V. Pășcani, 
pl. Znagovul, jud. Ilfov). 

Căciulaţi-E piscopiei. (V. Căciu- 
lați, saţ, jud. Ilfov). 

Căciulă (Cişla-lui-), /ocuznfă îzo- 
lată, jid. Constanţa, în plasa 

Medjidia, com. Alacapi, pe te- 

ritoriul şi în apropierea satului 

Docuzol. Numele acesta, se zice, 

Și l-a luat de la un cioban_bă- 

trin care în tot-d'a-una locuia 

aci cu turma lui numeroasă și | 

care în cele din urmă a fost-o-
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morit și prădat; tirla a fost 

părăsită. Azi este cu totul dă- 

“irăpănată, 

Căciulăteşti, com. rur., în jud. 

Dolj, plasa Jiul-d.-j., la 43 kil. 

spre S.-E. de Craiova. In această 
comună se află reședința sub-pre- 

fecturei Jiul-d.-j: 

- Este situată pe loc șes, în stin- 

. ga Jiului, în fața comunei Hore- 

zul-Poenari, din dreapta Jiului. 
Se învecineşte la N. cu com, 

Murta, la S.-cu com. Damian, 

la E. cu com. Locusteni și la 

-V. cu com. Valea-Stanciului, 

- Terenul comunei este brăz- 

- dat de văile: Valea-Sărtăluiului 

ce se află în N. comunei cu în- 

dreptarea. de la E. la V.; Valea- 

Predeștilor ; valea Gura-Giînsa- 

culuj. | | o 

Movile sunt 3: una numită 

Măgura-cu-Coadă și alte două 

movile, găurite adinc în cen- 

trul lor. 

Comuna este udată de -piriul 

” Jieţul, ce curge. pe lunca Jiului, 

c1 direcțiunea de la N.S., pri- 

mește în stinga pîriul Sărtăluiul, 

ce curge în valea .cu același 

nume, avind izvorul. săi 'în a- 

ceastă comună la N.-E.; merge 

de la E.-V.'pănă ce taie șoseaua 
județeană Craiova, apoi de aci 

„se îndreptează spre S.;, încon- 

jură balta Stegăroaia și se varsă 

în Jieţul. Tot în stînga primește 

Piriul-Predeştilor, care curge de 

la E.-V. pănă la întîlnirea căei: 

judeţene Craiova, pe care o taie; 

apoi se îndreptează spre S.V. 

şi se varsă în Jieţul. 

'. Piriul Gura-Ginsacului, ce cur- 

„ge pe valea, cu. același nume, 
„se varsă și el în Jieţul.-Acesta, 
"după, ce: se încarcă cu aceste 

„ pîraie, se varsă în balta Pietrișul, 
din comuna Sadova. , 

Lacuri 'sunț: Roșul, Călina, 

„Bica-cu-Peşte, Marşoaia și. Ste- 

găroaia.   

Inainte, comuna se numea Do- 

breşti, Azi se compune din trei 

„cătune: Căciulătești la - centru, 

Roaba, numită în vechime To- 

..ceni, la S,, şi Dobrești, care'este 

cătunul de reședință, la N, 

. Lîngă cătunul Căciulătești se” 

“află ruina unei biserici, pe care 

“locuitorii o numesc Casa-Albă. 

In jurul ei sunt două șanțuri 

ce li se zic Cetate. In apropiere 

de acest șanț se află două mo- 

vile mari cu gropi adinci în cen- 

trul lor. | 

Biserici sunt două în cătunul 

Roaba, una în Căciulătești și una 

"în Dobrești; cu totul 4 biserici. 

- In cătunul Roaba: biserica nu- 

mită Schitul-Roaba-Vechiă, azi 

ruinată, fondată la anul 1834,: 

Noembrie 28; și biserica numită 

Schitul-Roaba-Nouă, fondată la 

anul 1855, de paharnicul Robu 

Iermonahu. Biserica din cătunul 

Căciulăteşti a fost începută. la 
“1841 de Popa Stoica, Boer Ilie, 

Popa Voinea și IL. Ștefan Caran- 

banu. Biserica din căt.: Dobrești, 

a fost fondată la 1847 de Iacov 
„Grigorie şi Toma Dobrescu. Nu- 

- mat Schitul-Roaba-Nouă are o 

proprietate numită” Moșia-Roa- 

“ ba. În serviciul bisericilor sunt 

un preot' şi doi cîntăreți. 

Școală se află una singură în 

- Dobrești, mixtă, ce funcționează 

de la 1860 şi este. întreținută 

de stat. La această şcoală ur- 

mează. copiii din satele Căciulă- 

„tești și Roaba. Localul, construit 
_ din zid, este în bună stare. Școala 

are un singur învăţător.. Pe a- 

nul școlar 1892—93 aii urmat 

da “şcoală 32 'băeţi şi: 6 fete. 

Știii carte 63 bărbaţi și 9 femei. 

* Populaţia comunei se urcă la 

1247 suflete, din cari, după. le- 

gea din 1864, sunt 43 împămîn- 

teniţi, iar după cea din 1879 

„sant 2 însurăţei. Ei locuesc în 

37 case şi 243 bordee.. . . 

: ” Suprafaţa .teritoriului 'comu- |   

nal este de aproape :8800 po- 

goane. 

Moșia de pe teritoriul comu- 

nal se numește Roaba. Din a- 

ceasta statul ocupă a 1]; parte. 
Venitul anual este. de 59846 

„Iei, 86 bani. 

- „Se găsesc cete de moșneni 

„în. Căciulătești, Roaba şi Do- 

brești, 

Șe află o pădure în cătunul 

Roaba, numită Opritura, în în- 

tindere de 5 hect. 

Pădurea numită: Schitul-Roa- 

ba, aparține statului; se află si- 

tuată între cătunele Căciulătești 

la S. și Roaba la N.; înainte 

aparținea Schitului Roaba. Pă- 

, durile sunt: compuse din cer, 

" stejar şi girniță; "această 'din 

--urmă predomină, 

Viile, în întindere de 69 hect., 

aparțin moșnenilor i dai vin 

roșu. E | 

In comună sunt 9 mori de 

„apă; se "găsesc la vadurile. nu- 

mite “Țiganca și Opritura, . Iz- 

. vorul şi Pirlita, la, pod în cur- 

tea proprietarului, N.:V. Lubici, 

precum și la Iordăneasa, în că- 

tunul Căciulătești, 

„+ Comerciul se face cu schela 

- Bechet, unde locuitorii ducvite şi 

grine. Transportul îl fac-cu ca: 

rele pe calea judeţeană Craiova- 

- Bechet. ce trece. prin cătunul 

Roaba de-a lungul săi și pe la 
V. de căt. Căciulăteşti, pe o 

lungime de 4 kil.. 
Circiumi sunt în număr de 

8. Comercianţi sunt 7. 

„Din cele 8 cîrciumi, 3 sunt 

în Căciulătești, 3 în. Roaba și 

__2' în Dobrești. | 

Contribuabili sunt:258. 
Budgetul comunei pe exerci- 

" .ţiul 1893—94 este de 3459,96 

le la venit. și 3222,44 la chelt. 

Animale: Vite cornute 284, 

oi 140; cai 30, capre 9 și porci 40. 

Căciulăteşti, sat, plasa” Jiul-d.-j-,
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“comuna *Căciulăteşti, jud. Dolj, 
“situat la 11 „kil. la S. de. că- 

“tunul Dobrești, unde e reședin- 

ţa subprefecturei și a primăriei. 
“Două dealuri îl. despart de a- 

„cest cătun. Lîngă acest sat este 

ruina de biserică, numită de lo- 

» cuitori Casa-Albă. Are 642 su- 

” flete,: 340 bărbaţi și 302 femei. 

Copiii din sat urmează la școală 

"mixtă din satul Dobrești, ce este 

-gulat: la şcoală 7. băcţi.. 

la 1625 m..depărtare. In anul 

şcolar 1892—93, aii urmat re- 

Ştiu 
. carte .24 bărbaţi şi 3 femei. In 

» “sat este o biserică, începută 'în 

1841 şi terminată, -la 1851 de | 

Popa Stoica, Boer Ilie,. Popa 

-* Voinea și 1. Ștefan Caranbanu. 

Comunicaţia.: se face prin șo- 

7 seana județeană Craiova-Bechet, 

-" care-l: pune în legătură la N, 
: cu Murta, iar la S. cu Sadova. 

. .. 

Căciuleşti, com. rur., situată în 
“centrul plăşei Piatra - Muntele, 

-.-podişele ce se întind către E. 

jud. Neamţu. Este așezată pe 

dealurilor Balaurul și Dărmă- 

nești, în drumul șoselei jude- 

--ţene Piatra- Roman, cum şi pe 

„ Valea-Cracăului. 

Se mărginește spre. V.' cu 

com. Gircina, de care se des- 

"parte prin culmea dealului Ba- 

- laurul și. o parte din dealul nu- 
mit Ciritei, spre N. .cu' com, 

Dobreni și com. Ciîrligi, spre 

-V..cu com,,: Șerbești, "iar. spre 
„$. cu com. Girovul. 

Este formată din 'satele: Că. 

ciulești, Gura-Văei, Popești, Tur- 

turești și Verșești, cu o supra: 

„față “de 2635 hect. și o popu- 

: laţiune de 1243 suflete, cari 

“-trăesc în 298 case. Sunt 633 

. bărbați, 624 femei; 631 necă- 

” sătoriţi, - 533 căsătoriți, 94 :vă- 

duvă, 1 divorțat; 87 știi. carțe, 

1172 nu ştii, tă 

- Ocupaţiunea : de căpetenie. a 

locuitorilor este agricnltura, So- 

“f
 

  

-- cîndu-se în locuri 

947 

-lul însă nu “prea este produc- 
tiv, din . care. pricină s'a și 
desființat imașul vitelor, prefă- 

de arătură. 

Dar cu toate acestea, plante- 

" le agricole de abia se cultivă 

“pe o întindere : numai de 927 

hect. 15 arii, cea ce reprezintă 

cu mult mai puțin de cît jumă- 

tate 'din întreaga suprafață a 

„comunei, 

Terenurile se apleacă către 

E., în' povirnișuri ce:se pierd 

- spre Valea-Cracăului. 

” Dintre locuitorii împroprie- 

tăriți în 1864 sunt 'astăzi: 84 

cari stăpinesc înşişi locurile lor; 
114, ca urmași,. Dintre cei îm- 

proprietăriți în 1878 sunt as- 
„ tăzi 53 cari posedă locurile lor; 

2 locuri sunt părăsite; 7 locuri 

-ocupate de alții; 2,-de comu- 

nă; 61 persoane sunt cari, de 

şi insuraţi și cultivaturi de pă- 

mînt, n'aă nici un fel de > pro- 
prietate. i . 

„In această :comună să află: 

5 biserici, deservite de 5 preoți 

şi 8 dascăli, plătiți din fondu- | 

- rile comunale cu suma "de.700 

lei anual. Venitul fonciar anual 

-: al păminturilor 'date bisericilor 

se urcă la suma de 1025 lei, 

Este o școală, cu un învățător 

-- plătit de -stat. Mai sunt 5 mori 

de apă pe Cracăul, 1: velniţă, 

1 fierărie, 6 stoleri,. etc. 

Budgetul :e de 5036 lei la 

. venituri şi de 5o21 lei la chel- 

"tueli, 

"e de 120. .. , 

Numărul contribuabililor 

 Comunicaţiunea e cu satele din 
„“împrejurime se face prin: șo- 

'seaua județeană Piatra-Roman, 

ce trece pe lingă satul. Turtu- 

rești; prin şoseaua județeană Do- 

„ breni- Roznov-Tazlăul, ce trece 

prin satul Căciuleşti; precum. și 

prin drumurile -comunale. prun- 

-„duite: Turtureşti - Popești, care 

- -“purcede. din şoseaua Piatra-Ro- 

: + man, dintre al 4—5 kil,,   şi dru-. 
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-mul Popești:Căciuleşti, în osebi 
- de drumurile naturale, cari leagă 

satul Popești - Cășăria -Dobreni, 
satul: Popești-Gura-Văei. 

Numărul vitelor, cari se cresc 
în comună, se ridică la cifra de 

3379. capete, dintre cari: 1725 

“vite mari cornute, 1380 de-oi, 

I10 cai, 94 porci. 

Căciuleşti, sat, în com. Căciuleşti, 

“pl. Piatra-Muntele, jud. Neam. 

țu, aşezat pe valea Cracăului, 

ce trece despre Estul săi, în 

drumul şoselei județene Dobre: 
ni-Roznov, la 5 kil. departe de 

- satul Dobreni, și la 11 kil. de 

"orașul Piatra, | 
Suprafața terenurilor sale (im- 

preună cu vatra satului) e cam 

de 1074 liect.,'cu o populațiune 
- de 250 suflete, ce: locuesc'î 

“6r case. Dintre aceștia . sunt: 

132 bărbaţi, 118 femei, sati după 
Starea civilă: 121 necăsătoriți, 

101. căsătoriţi, 20.văduvi;; în ra- 

-- port cu instrucţia : 19 ştiu: Carte, 

231*nu știi, ie 

In acest sat se află: reședința 

comunei; o biserică, deservită de 

un preot și 1 eclesiarc; '0 scoa: 
lă; 4 mori de apă pe cracul 

despre Vest al pîriului Cracăul; 
o velniță. 

- + Numărul vitelor e de 415 ca- 

pete: 150 vite mari cornute, 60 

cai, 35 porci şi 200 de oi. 

Satul Căciulești formează cru- 

cişul liniilor ce s'ar trage pe 

un.plan, de la satul Popești 

“(ce vine așezat către V.),. spre 

„ satul Verşeşti (așezat'spre E.), 

„cum și de la satul. Malul (spre 

-- Nord), la , Satul Gitovul . "(spre 
Sud). 

Căciuleşti, deal, în: com. rur. 
: Menţi-din-Dos, pl. Motrul - d.-j. 
„ud: Mehedinţi: 

„x. 

Căciuleşti, moie;:cu Bărț, în co- 

mună, cu âceeași” numire, 'plasa
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Piatra-Muntele, județul Neamţu. 

. Partea stăpînită de Enache Can- 

„_temir produce un venit anual 

de 8000 de lei, iar partea fa- 

miliei Alexandru Mavrocordat, 

de 28000 lei. 

Căciîcea, gir/ijă, izvorește de la 

locul numit Sub - Vîrful - Stînei, 

comuna Măneciul-Pămiînteni, pla- 

„iul 'Teleajenul, județul Praho- 

_-va, şi se varsă în -Teleajen la 

_ Piatra, ae 

Căcîcea,. îzvor, în jud. Buzăă, 

com. Chiojdul. Ese din muntele 

Brădetul şi se scurge în riul 

Bisca, în dreptul comunei Chioj- 
dul. 

Căciîcea, ziritaş, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., de pe teritoriul co- 

munei Bucșești, cu scurgere în 

pîriul Cernul. 

Căciîcea, zirîi, jud: Bacăii, pl. 

Bistrița-d.-j., de pe teritoriul co- 

munei Faraoani, care se scurge 

- da dreapta în Siret. 

„Căcicea, zoiană, com. Măneciul- 

Pămiînteni, plaiul Teleajenul; jud. 
Prahova. 

Căcicei (Fundul-), foc 7zo/az, în 
com. Cizlăul, în pădurea Cislăul. 

jud. Buzăii; face hotar despre 

-- jud, Prahova. 

Căeata, 'saș, în jud. R.Sărat, pl. 

Marginea-d.-s., cătunul comunei 

Bogza, așezat în partea de V. 

a comunei, în cimp deschis, 

lingă movila cu același nume, 

la o depărtare de 2268 m. spre 

Vest de cătunul de reşedinţă, 
“ Bogza. Are o întindere cam de 

57 hect. (numai vatra satului), 

cu o populațiune ce se ridică 

la 117 familii, cari cuprind 428 

- suflete, din cari 147 contribua- 

bili; 22 locuitori știii carte. Are 

- tre acest rii şi 

  

o biserică,'deservită de un preot 

și un cîntăreţ, precum și una 

din şcolile comunei. 

Acest cătun, precum și locu- 

rile înconjurătoare, aii fost tea- 

trul răsboaielor dintre Turci și 

Ruși aliați cu Nemţii, la 1789 

şi 1834—35. 

Căeata, dea, în jud. R.Sărat, pl. 

Marginea-d.-s., com,  Lacul-lui- 

Băban. Se desface din dealul! 

Costandoiul; brăzdează partea 

de Est a comunei și se oprește 

în riul Rîmna, întinzindu-se prin- 

afluentul săi 

pîriul Calița. Este: acoperit cu 

imaș pentru vite, 

Căeata, 7ovilă naturală, în jud. 

R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 

„ Bogza, cătunul Căeata. Azi tinde 

"să dispară, fiind: arată de locui- 

tori necontenit. 

Căianu], gea/, în com. rur. Izvo- 

“ rul-Aneștilor, pl. Ocolul -d.-j., 

jud. Mehedinţi. 

Căierul, va, numită și Valea-Că- 

ierului, în comuna rurală Ilfo- 

vățul, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinți. 

Căineni, com. rur., pe apa Oltu- 

lui, aproape de frontiera țării 

despre Transilvania, jud. Argeș, 

pl. Loviştea, la 40 kil. de com. 

rur. Şuici, reședința subprefec- 

turei, şi la 89 kil. de Pitești. 

Se compune din satele: Căineni 

şi Grăblești, avind în tot 1şo 

- familii, cu 991 suflete moșneni, 

şi vr'o zece familii Ţigani. Prin 

această comună trecea mai îna- 

inte drumul vechiă al poștei 

de la Sibii prin Riul-Vadului, 

în Vilcea, la Pitești-Bucureşti. 

In comună sunt 3 biserici şi 2 

. şcoli primare, 'una de băeţi și 

- alta de fete; 6 circiumi. Budge- 

tul comune! pe anul: 1882-83 a 

  

Căiuţul, com. rur., 

- jud. Bacăi, situată în dreapta   

. fost de 2489 lei la venit și de 

2092 lei la, cheltueli. După'o pu- 

-. blicaţie: oficială (1887), această 

. comună numără. 160 contribua- 

bili şi are:un budget de 2725 : 

“lei la venit și de 2369; lei la 

cheltueli, a... i: - 

Numărul vitelor: a fost în 1887 
„de 830 capete vite: mari (730 

boi și vaci, 100 cai) și de 5950 

vite mărunte (5189 oi, 470 ca- 

pre și 200 rimători). 

Căineni, sa/, pe malul sting al 

Oltului, jud. Argeș, pl. Loviș- 

tea,. în fața: satului Ciineni, din 

jud: Vilcea, în apropiere d de gra- 
niță. 

Are 80 de: familii şi 2 bi- 

-- serici, întiia' cu hramul S-ţii In- 

geri și a doua cu hramul” Sf. 

.. Nicolae, deservite fie-care de 

“cite 1 preot și 1 cîntăreț. Acest 

sat face parte din comuna. rurală 

cu același nume, 

Are o şcoală primară rurală 
mixtă. »* 

Aici este și reşedinţa primă- 
riei. 

Căiniceni, mahala, în com: rur. 

Jidoștița, pl. Ocolul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Căiniceni, zirii, în com.: rur.]i- 

doștiţa, pl. Ocolul-d.-s., i.» jud. Me- 
hedinți. . 

Căiţa, dea/ cu vii, în com. rur, 
Viajul-Mare, pl. Blahniţa, jud. 
Mehedinţi. 

pl. Trotușul, 

Trotuşului. Se alcătueşte din: 

Negoești, Căiuţul, tîrgușor și sat 

(reședința), la confluența Căiu- 

- țului-Mic 'cu Trotuşul, Popeni 

şi. Pralea pe Căiuţul-Mare. 

In Condica Liuzilor, Căiuţul 

se găsește a fi răzășesc; secția 

"Negoești este şi astă-zi-a răze-
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şilor. 'In statistica din 1874, co- 

muna se găsește constituită ca 

și astă-zi, 

„Teritoriul săii se mărginește 
“la E. şi N. cu al comunei Jă- 
vreni, la V. cu al comunei Bog- 
dana și la S. cu al comunelor: 

Borșani, Cimpurile și „Răcoasa, 

din jud. Putna. 
Comuna este. udată de riu- 

rile Căiuţul-Mic și Căiuţul-Mare, 

și brăzdată de dealurile: Dealul- 

Chimii, Dealul-Mare, Ouşorul 

şi altele. 

Are o şcoală mixtă care func: 

ționează din 1865 în tirgușorul 

Căiuţul. Pănă la 1877, școala a 

fost întreţinută de stat; iar de 

- atunci se întreține de comună. 

In anul 1891 școala a fost fre- 

cuentată de 15 copii, din cari 

5 fete. 

Biserici sunt ş: 4 ortodoxe, 

în fie-care sat cite una, deser- 

vite de 1 preot şi 7 cîintăreți, 

și una catolică în satul Pralea, 

Case de locuit sunt 456, rare 

în Pralea, dese în cele-l-alte că- 

tune, Cîrciumi sunt 12. Casele 

boerești ai un parc frumos, cu 

un lac. | 
Populaţiunea este de 481 capi 

de familie, cu 1697 suflete, din 

cari 814 bărbaţi și 883 femei. 

După naţionalitate și protecţi- 

une se împart: 1686 romînă, 

dintre cari 300 Evrei; 1 bul- 

gară; 4 rusă și 6 ungară. După 

felul ocupațiunei sunt: 1470 a- 
„gricultori, 8 meseriași, 18 co- 
mercianți,: 12 profesiuni libere 

şi 6 servitori. Ştiii carte 179 

persoane, din cari 46 femei; nu 

ştii carte 1518 persoane, din 

- cari 837 femei. Contribuabili, 

după noul recensămînt, sunt 

"391. După legea rurală din 1864; 

S'aii împroprietărit 231 locui- 
“tori, cu sos fălci şi 40 , Prăjini 

pămînt. 

Teritoriul comuner are-o în- 

tindere de aproape 7000 hect, 

67470. Alarele Dictionar Geograjiev ret, 4 

= 

" Pădurile: 

- reședința plăși, 25 il.   

Pralea, Ciortoloiriul, 

etc. ocupă peste 4000 hect, 

Proprietari inari sunt moște-: 

nitorii deced; Răducanu Rosetti, 

care aii moșii mari ce dai un 

venit anual de 75000 lei, cu ve- 
nitul pădurilor exploatate.. Cea 

mai mare parte din moșii este 

'stăpînită de soţia Generalului 

G. Catargiii, născută Rosetti. Im- 

pozitele sunt de 45oo lei anual. 

In comună sunt 6 mori de 

“apă, 23 piue pentru sumane 

și 3 driste pentru făcut cergi. 

"Viile sunt pe o întindere de 

54 hectare, cari. în 1890 ai dat 

540 hectol. vin alb. După con- 

troalele diviziei filoxerice (1891) 

vica lucrătoare are.95 hect. Ia 

comună s'a mai făcut, la 1890, 

22 hectol. rachii de tescovină 
și drojdii. 

Animale sunt: 73 cai, 855 

„vite mari cornute, I5I porci, 

117 capre şi 463 oi, cari apar- 

ţin la 72 proprietari; la 1891 

oile ai dat 977 kgr. lină ţur- 
cană, 

Stupi de albine sunt 88, cari 
în 1890, aii dat 44 kgr. miere 

și 44 kgr. ceară. | ! 

“. Yotalul păminturilor de cul- 

tură este de 2848 hect. 

Budgetul comunei pe exerci- 

țiul 1891—92 are la venituri 

„lei 17971, bani 63, şi la chel- 

tueli lei 4383, bani 40. 

" Teritoriul comunal este stră- 

bătut de calea ferată Adjud- 

"Ocna, cu stâţia Căiuţul și de 

calea naţională cu aceeași des- 

tinaţie. 

Distanţele: la Bacăii, capitala 

districtului, 62 kil.; la T.-Ocna, 

; la co- 

muna Bogdana, 9 kil.; la com. 

Javreră, 3 7 kil. 

Căiuţul, sat, jud. Bacăii, pl. Tro- 

tușul, cu o. secţie numită Tir- 

“: gușorul-Căiuţul, și reşedinţa co- 

munei cu același nume, situat   

pe șes în dreapta Trotușului și 
pe Căiuţul-Mic. Are o 'școală 

mixtă în tîrgușorul Căiuţul, la 

care 'aii urmat din acest sat, la 

„1891, 6 băeţi și 5 fete, din 77 
copii în virstă de școală. Are 

o biserică ortodoxă în tirgușo- 
rul Căiuţul, clădită la 1765 și 

reparată la 1884 de locuitori 

și de familia Catargiii, deservită 

de 1 preot și 2 cîntăreți. Cîr- 

'ciumi 'sunt 8. Capi de familie 

189, suflete 645. Animale se 

numără: 22 cat, 250 vite cor- 

nute, 16 porci și 44 capre. Pe 

teritoriul acestui sat se află sta- 

ţia căei ferate Adjud-Tirgul-Oc- 

na, numită Căiuţul. 

Căiuţul, zirgașor, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, com. Căiuţul, care in- 

tră în compunerea satului Că- 

iuţul și prin care trece calea ju- 

deţeană Adjud-Tirgul-Ocna, Co- 

merţul constă în. vite, cherestea, 

producte de timplărie, etc. Drep- 

turile și îndatoririle tîrgoveţilor” 

aii fost regulate de Domnul Ion 

Sandu Sturdza al Moldovei, prin 

- hrisovul de la 1828. 

Căiuţul, stație de dr. de fer, jud. 
Bacău, pl. Trotușul, com. Că- 

iuțul, pe linia Adjud-T.-Ocna, 

pusă în circulaţie la 22 Iunie 

1884. Se află între staţiile Bil- 

cea (5.8 kil.) şi Onești (14.2 kil.) 

şi la o depărtare de 267 kil. de 

București. Inălțimea d'asupra ni- 

velului mării de 159,14. Ve- 

nitul acestei staţii pe anul 1896 

a fost de 140908 lei, 10 bani. 

Căiuţul-Mare, zirîă, jud, Bacăi, 

pl. Trotușul, com. Căiuţul, care 

-. curge pe teritoriul satelor Pralea 

și Popeni. Își are 'obirşia din 

muntele Ursoaia și se varsă d'a 

dreapta în Trotuș, după ce pri- 

mește pe dreapta piriiașul Pra- 

“lea și Piriul-Cucoanei și pe stinga 

” piriiașele Secul și Teiul, 

s2
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Câiuţul- Mic, piriil, jud. Baciu, 

- “pl. Trotușul, com. Căiuţul, care 

“curge prin satul şi tirgușorul 

Căiuţul. Iși are obirșia în Fun- 

- dul-Mateiașului și se varsă d'a 
„dreapta în Trotușul, după ce se 

îngroașă pe stînga cu pîriiașul” 
Brăduleaţa. 

Călărăşi, com. urk., în jud. Ia- 
- lomiţa, pl. Borcea, capitala ju- 

"deţului Ialomiţa. Este situată ju- 

mătate, partea de E., pe ma- 

"lul stîng al braţului Borcea și 

“jumătate,” partea de V., pe ma- 
lal stîng al gitului Jirlăul. 

Se învecinește la E. 'cu sa- 

tal Măgureni, pendinte de o: 

. raș, la V. cu lacul Călărași și 

“la N. cu cîmpii arabile, 
“Oraşul este așezat pe un loc 

şes, ridicat d'asupra nivelului 

“apei braţului Borcea, cu o po- 

zițiune frumoasă, și privit, cu 

deosebire din partea de S., de 

pe apa Borcei, prezintă vederei 

“unul din cele mal pitoreşti ta- 

blouri. In partea de S. se des- 
fășoară lunca întinsă a Borcei 

“şi a Dunărei, avind la dreapta 

lacul Călărași și din loc în loc 

“grupe de păduri; iar la 8 ki- 

lometri, pe cel-l'alt țărm al Du. 

nărei, se înalță, spre E., Dealul- 

„. Dobrogei, pe a cărui coastă este 

Ostrovul și spre V., Dealul-Bul- 

gariei, sub poalele căruia este 
Silistra. | 

Numirea de Călăraşi, oraşului 

o poartă după numele vechilor 

ostași ax țării. Asupra acestei 

„numiri sunt două versiuni. Se 

spune că aici fiind trecătoare 
„din- Turcia în Rominia, punctul 

de trecere era sub privegherea 

unei căpitănii militare,. căpită- 

nia Lichirești şi oamenii de pază 

“eraii călăreți sai călărași, de 

"unde a rămas și numirea ora: 

ului. 

A. doua versiune este, că de 

aici şi de prin satul Călărași-   
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- Vechi se recruta pentru armată 

- cei -mai buni călăreți şi pentru 

acest cuvint s'a dat şi localită- 

ților numirea de Călărași. Ina- 

inte s'ar fi numit Lichirești. De 

la 1852 orașul a luat numirea 

de . Știrbeiii, pentru că în acel 

an, fiind Domn al țării Barbu 

Știrbeiui, locuitorii orașului, du- 

pă. mai multe încercări neizbu- 

tite, aii reușit să cumpere de 

la Eforia Spitalelor Civile din 

București o parte din moşia Li- 

chirești, pe care se afla și ora- 

şul; iar drept aducere aminte 

peniru acest mare act, a dat 

orașului numirea Domnitorului 

de atunci. Numirea de Știrbei, 

„ dată în atunci orașului, s'a pă- 

strat pănă la 1881, cînd nu 

s'a mai întrebuințat de nici o 

autoritate. , 

Terenul cumpărat de la E- 
foria Spitalelor Civile este de 

1714 pogoane, cari s'ai împăr- 

țit ast-fel: 229392 stinjeni pa- 

trați fori:uază vatra oraşului, 

din cari 157784 sai împărțit 

locuitorilor, 71608 aii rămas 
pentru strade, pieţe şi rezerve, 

iar. restul de 1337 pogoane for- 

mează izlazul și moșia orașului. 

Pănă la 1852 orașul era mic, 

avînd o singură stradă și nu- 

mai în urma cumpărărei moșiei 

a început a se 'mări, Satul Mă- 

gureni, numit înainte Creţeni, 

- care este spre E., în apropiere 

de oraș, forma înainte un sat 

separat. Dar prin retragerea lo- 

cuitorilor în oraş a început a 

descrește și astăzi contează ca 

mahala. -Prin 1877, orașul s'a 

mai mărit în toată lungimea sa 

cu 54 stinjeni în partea de N. 

și V, 

Călărași este capitala jude- 

țului Ialomiţa de la anul 1832, 

cînd reşedinţa prefecților (sca- 

unul ispravnicilor) judeţului s'a 

strămutat aci din tîrgușorul Ur- 

ziceni. 

  

  

„baţi și 3g2r femei. 

"metrice, 100 kil., 
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După statistica din 1887, po- 

pulaţiunea oraşului era de 1826 
capi de familie; 7734 locuitori, 

din cari 2762 bărbaţi, 2353 fe- 
"mei și 2619 copii. 

In recensămîntul făcut în 1 896, 

Sa constatat că populațiunea 

este de 8125 locuitori, cu 2136 

capi de familie și 5969 mem- 

bri de familie, sai 4204 băr- 

După na- 

ţionalități s'ai găsit: 7648 Ro- 

mini, 5o Greci, 60 Sirbi, so 

Bulgari, 3 Ruşi, 3 Prusiani, 15 

Germani, 30 Unguri, 5 Fran- 

„cezi, 13 Italieni, 2 Englezi, 10 

Turci şi 236. de alte naționa- 

ltăţi, ” 

După profesiuni "1687 agri- 
cultori, 245 meseriași, 50 în- 

dustriaşi sau fabricanți, 237 co- 

mercianți, 272 profesiuni libe- 

re, 370 muncitori şi 250 ser- 

vitori. 

După religie sunt:7811 creş- 

tini ortodoxi, 65 catolici, 3 ar- 

meni, 10 mahometani și 236 n mo- 

zaici, 

Cu Ştingă de carte sunt 3340 

persoane și 'fără știință 4785. 

Industriiile mici, ce se prac- 

tică în oraș, sunt: croitoria, co- 

jocăria, cizmăria, lemnăria, fie- 

răria, plăpumăria, tinichigeria, 
dogăria și altele. 

“Industria mare e reprezen- 

tată prin 4 mori cu vapori, o tă- 

băcărie, mai multe cărămidării, 

o fabrică de bere, două de apă - 

gazoasă şi una de fringhierie. 

Mișcarea comercială în oraș 

este vie, căci se vind zilnic pen- 

tru export mari cantități de ce- 
reale și multe vite, ce sunt a- 

duse cu calea terată şi cu ca- 

rele şi se transportă cu vase 

plutitoare pe Borcea și de aci 

pe Dunăre. 
Exportul cerealelor şi a al. 

tor producte în portul Călărași 

în anii 1887—1888, în chintale 

a fost;
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1987 1888 

Griii 73525 193696 
Secară 34099 85950 

Porumb 4783266 129891 

Orz - 175221 159009 
„Ovăz 4266 2007 

Meiii ! 54898  . 26402 

„ Legume făin. 39605 67314 

Sem. uleioase * 720. 1589 

In vama portului Călărași a 

fost în 1886 următoarea miș- 

- care în import şi export: 

„ Import 54759878 kilgr.; val. 

lei 2416148; dreptul de perc. 

53221 lei. 

Export 50629802 kilgr.; val. 

lei 7869723; dreptul de perc. 

13385 lei. : 

Comerciul intern al orașului 

„se face zilnic în mai multe sta- 

bilimente de coloniale, lipscănii, 

„ braşovenii, de băuturi și altele, 

„precum şi în pieţe, unde se vind 

legume, fructe și diferite ali- 

mente. . 

In fie-care an, de la 1— 10 

- Septembrie, se face aici un mare 

bilcii de vite, de manufacturi și 

“altele, care este vizitat de co- 

mercianţi indigeni şi străini și 

de unde locuitorii orașului şi 

-. ai judeţului se aprovizionează 

cu diferite obiecte. 

La 9 Martie, în fie-care an, 

se face un bilciă numai de vite. 

-Bilciurile aduc casei comu- 

nale un venit de 26000 lei a- 

- nual. 

În oraş se află: ș brutării,3 

„cofetării, 4 cafenele, 2 farmacii, 2 

tipografii, 3 librării, mai multe 

case .de cometrciii, 3 oteluri. 

„In Călăraşi sunt 5 pieţe: pia- 

"ţa Carol I, principala piaţă a 
orașului, în mijlocul căreia s'a 

construit un palat administra- 

"tiv, împrejurul căruia s'a fă- 

cut un parc; piața Știrbeii- 

Vodă; piața cerealelor saii o- 

borul ; piaţa Cuza-Vodă și piața 

„ pescăriilor. 

Sunt în oraș 23 strade, din   

- 951 

cari strada Ştirbeiu-Vodă este 

cea mai mare; este șoseluită 

şi cu trotuare de bazalt, Apoi 

căile județene: București, Slo- 

bozia și Dobrogea, cea din- 
: tîiă traversează orașul de la 

E. spre V. Cele două din ur- 

mă duc în port, unde este un 

frumos cheiă de lemn de ste- 
jar cu două înălțimi, servind 

pentru ancorarea vaselor, şi unde 

se termină calea feraţă Slobozia- 

Călăraşi-Port. 
Pe marginea orașului despre 

port, este bulevardul Traian, șo- 

seluit cu trotuare largi umbrite 

de arbori şi care este singu- 

rul loc de preumblare al orășe- 

nilor. e 

Sunt 11 bariere: Măgureni, 

Cărămidari, Sf. Impărați, Ste- 

fan - cel- Mare, Tudor Vladimi- 

rescu, București, Cioroiul, Slo- 

bozia, Leasa, Sirbi și Dobro- 

gea. 
Ordinea publică se ţine de 

un poliţaiii, 2 comisari clasa |, 

4 comisari clasa II, un comi- 

sar de gară şi port, 55 gardiști 

şi 2 sergenţi revizori. 

Pentru paza de foc sunt 24 

pompieri, cu un comandant și 

"un ajutor. 

Serviciul sanitar se face de 

un medic, un vaccinator, o 

moașă și un medic veterinar. In 

oraș se află un spital judeţean 

cu 50 paturi. . 

In orașul Călărași se află re- 

şedinţa următoarelor autorități: 

prefectura județului, .tribunalul, 

judecătoria  ocolului Călărași, 

protoieria judeţului, casieria ju- 

deţului, comitetul permanent, 

consiliul de igienă, creditul a- 

gricol, serviciul technic al ju- 

dețului, biuroul telegrafo-postal, 

biuroul sub-șefului silvicultor, 

biuroul vamal şi căpitănia por- 

tului, Aci este și reședința re- 

gimentului Ialomița cu un bata- 

lion permanent și 2: batalioane   
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teritoriale și 2 a două escadroane 

de călărași, - 

Biserici sunt 4: st, Nicolae 
(catedrală) deservită de 3preoi,: 
1 diacon și 2 dascăli cîntăreți; 

cheltuindu-se 5220 lei anual. 

Sf. Nicolae, biserică filială, în 

mahalaua Măgureni, deservită - 

de 1 preot supra-numerar şi 
1 dascăl cîntăreţ, — cheltueli a- 

nuale 1248 lei, 
“Sfânţii Impărați, deservită de... 

trei preoți și doi cîntăreți, — 
cheltueli anuale 4260 lei. 

Sf. Ion, Cuvioasa Paraschiva 

și Sf. Treime deservită de 

preot paroh şi doi dascăli cîn- 
tăreți. ii 

La cimitir se află o capelă. | 

" Evreii ai două sinagoge. 

Sunt trei cimitire, unul pen- 

tru creștini ortodoxi, unul pen- 

tru catolici și al treilea izraelit. 

In oraș se află: un gimnaziii 

real, fondat în 1884, cu 6 pro- 

fesori și 3 maestri; a fost fre- 
cuentat, în anul şcolar 1891— 

1892, de 91 elevi; 7 şcoli pri- 

mare, din care 3 de băcţi (2 cu 
patru clase și 1 cu 2 clase), 

2 de fete (1 cu patru clase și 

1 cu 3 clase); o şcoală urbană 
mixtă, și o şcoală rurală cu tip 

urban. | 
Școalele de băeți sunt fre- 

euentate de 596 elevi, cele de 
fete de :375 eleve. 

Budgetul veniturilor şi a chel- 

tuelilor pe anul 1895 —99 se 

balanțează cu suma de 428133 

lei, 99 bani. 
Intre cheltuelile cele mai prin- 

cipale trecute în budgetul. a-: 

nului 1898—99, notăm urmă 

toarele mai principale: 

Datoriile comunei 105302 lei; 

retribuţia serviciului accizelor 

24480 lei; idem a serviciului 

medical 25030 lei; idem a ser. 

viciului poliţiei administrative 

53720 lei; idem, pompierii 30440 

lei; iluminatul, asistenţa publică
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33668 lei; instrucțiunea publică 
8980 lei. 

" Budgetul drumurilor se ba- 

lanţează cu cifra de 18825 lei, 
60 bani, 

Oraşul are o luncă în vale, 

destinată pentru depozite de 

lemne de foc și altele, care 

aduce un venit anual de lei 
2500. 

Are și o moșie care se aren- 

dează pe suma de 15300 lei a- 

nual. 

Comuna Călărași a realizat: 

în anul 1897 de la Casa de De- 

puneri și Consemnaţiuni un îm- 

prumut de 1 milion lei, pentru 
înfrumusețarea și îmbunătățirea 
orașului, 

- Comuna are subvenţii: de la 

Ministerul Cultelor 5136 lei pen- 

tru întreţinerea clerului mirean; 

„20000 lei de la casa județului 

Ialomiţa şi :800 lei de la execu- 

torii testamentari ai defunctului 
A. Popescu, pentru întreţinerea 
serviciului divin. 

Una dintre trecătoarele cele 
mai lesnicioase de pe un țărm 

“al Dunărei pe cel-lalt, a fost 
și este țărmul stîng al Borcei, 
între Călărași și Silistra. Această 
împrejurare a și făcut ca Silis- 
tra să devie, din vechime, o ce- 
tate puternică. Călărași, fiind 
situat în fața trecătoarei, a fost 
punctul cel mai expus d'a fi a- 

" tacat de popoarele ce locuiaii 
cel-Valt țărm al Dunărei, sati 
locul de unde se pornea atacul 
contra cetăței Silistra, 
În anul 335, înainte de era 

-* creştină, Alexandru cel Mare, 
regele Macedoniei, venind cu 
armele asupra Geţilor, trecu Du- 
nărea în timpul nopţei, pe la 
Silistra şi în revărsatul zorilor 
se arătă de o'dată înaintea Ge- 
ților. Aceștia loviți, așa pe neaș- 
teptate, luară fuga, închizîndu-se 

într'un oraș al lor de lemn, slab 

întărit, care se afla numai -trei 
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sferturi de ceas departe de Du- 

năre. Văzindu-se și aci încon- 

juraţi de toate părţile, se arun- 

cară pe cai, cu femei, copii și 

cu tot ce mai puteai să încarce, 

şi se. năpustiră în cîmpii Bără- 

ganului. Macedonenii, după ce 

dărimară și arseră în cîte-va 

ceasuri orașul Geţilor, se în- 

toarseră încărcaţi de pradă chiar 

în acea zi în lagărul de pe ma- 
lul drept al.riului. 

In anul 1398, sultanul Baia- 
zid a trecut pe aici cu o armată 

formidabilă în contra lui Mir- 

cea cel: Mare. Dar fiind învins 

de Romini la Rovine, tot pe aci 

s'a retras, după. ce prin îndem- 

nul lui Evernos-Beg cel mai ca- 

pabil general turcesc, a făcut o 

tabără de care și șanțuri, la 

adăpostul căreia a scăpat de ur- 

mărirea lui Mircea. 

In toate războaele purtate de 

Ruşi contra Turcilor, oraşul a 

“fost ocupat mai tot-d'auna de 
Ruși și de aci își îndrepta a- 

tacul contra Silistrei și numai 

mulțumită 'depărtării sale de a- 

cea cetate, a putut fi apărat de 
distrugere. 

Călăraşi, com. rur., în pl. Jiul- 

d.-j.,. jud. Dolj, la 67 kil. de- 

parte de Craiova și la 36 kil. 
departe de reședința plășei, Că- 
ciulătești, 

Comuna este situată pe o mică 

coastă, pe malul stîng al Dună- 

rei, la o depărtare de 4 kil. 

spre N. de Dunăre. 

Se învecinește la N. cu com, 

Damian, la S. cu Dunărea, la 

E. cu com. Dăbuleni, jud. Roma- 

naţi, şi la V.cu com. Grindeni. 

Limita liniei de N. începe de 

la Măgura-Verde și merge spre 

V. pănă la Plopi. 

Limita linici de V. începe de 

la Plopi, merge spre S. pănă la 
Plopul-Ostrovenilor. | 

Limita liniei de S. începe de 
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la movila Plopul-Ostrovenilor și 

merge pănă la movila Perigelul 

cu direcțiunea de la V. la E. 

Limita liniei de E. începe de 

la movila Perigelul și merge spre 

N. pănă la Măgura-Verde, 

Terenul comunei este șes. 

" Comuna este udată de piîriul 

Ascunsa, ce izvorește din dea- 

lul Ascunsa, jud. Romanați, şi 

- merge pe hotarul despărțitor 

între jud. Dolj şi jud. Romanați ; 

sc oprește lingă grădini, unde 

formează o mică mlaștină. 

Smircuri sunt, dar în lipsa 

ploilor seacii adesea-ori, 

"Intre acestea se numără: smir- 
cul Pateleanca, Sălcița și Vadul- 
Barcei. Ele încep din Dunăre 

şi se scurg în balta Potelul,. din 

jud. Romanați. 

Fintini sunt: Fintîna-Hirnu- 

lui, fîntina Mantea, fintîna Ma- 

rinescu, Fintina-Nouă, Cișmeaua- 

Iui- Vasile, Fintîna-lui-Drăgoiiă, 

Fîntina-lui-Șercăă, Fintina-cu- 

Salcie, Fîntîna - Vladului, Ciş- 

meaua- Albă,. Fintina-lui-Obede 

și Fintina-lui-Nuţa, 

Cea mai mare parte din bă-. 
trînt povestesc ast-fel împrejura 

rea, care a făcut ca această comu- 

nă să se numească ast-fel. Se zice 

că atunci cînd satul se compunea 

numai din cite-va case, aii venit 

Turci şi călare fiind, ati tăiat 

oamenii din acel sătuleț. De 

la “Turcii călări și-a tras nu- 

mele comunei de Călărași. Ina- 

inte cuprindea și căt. Ascunsa, 

dar mai apoi s'a desfiinţat din 

cauză că izvora apă din casele 

oamenilor. Azi comuna coprinde 

un Singur cătun, numit Călăraşi, 

în care se află siliștea cătunului 

Ascunsa. Spre N.-E. comunei, 

ca la 40 m. departe de sat, pe 

un pămînt nisipos, săpind oa- 

menii, aii găsit arme și oseminte 

ce se cred a fi din timpul răz- 
boiului lui Mihaiă-Viteazul cu 
Turcii.
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In comună se află o biserică 
parohială, cu hramul Sf. Nico- 
lae şi Adormirea- Maicci- Dom- 

„ nului. - 

A fost zidită din cărămidă 
și piatră, la anul 1820, de către 
Hagi Ion Enuși și s'a terminat 

“la anul 1833. In tinda biseri- 
"cei se află următoarea inscrip- 
ţiune: 

«În numele tatălui și al fiului și al 
Sfintului duh: la lcatul 1520 ziditu-s'aii 
această sfintă și dumnezeiască biserică 
unde se prăznuește hramul Adormirea 
Precistci -și hramul Sf. Erarh Nicolae, 

din temelie, de d-l Hagi Ion Enuși pănă 

Sa săviriit zidul și acoperișul și acum 

la leatul 1833 cu ajutorul lui Dumnezeii 
- S'a apucat cel mat jos arătați și ai în- 

frumuseţat-o cu zugrăveală, după cum se 
vede; Panait sin . Enache și soția lui, 

Popa Stan sin Popa Stan, Pătru sin 

Moise, Pătru sin Neagoe, de a una cu 

tot satul ai ajutat şi la zid și la zu- 
grăveală, La zugrăveală a fost ostenitori 
Sfinţia-Sa Popa Ion Duhovnicul, Zugrav 

boer de neam Coşoveanu, Iulie 24». 

In cătunul Călărași se află o 

şcoală mixtă ce funcţionează din 

1865, fiind întreţinută de co- 

mună și de stat, Localul con- 

Struit din cărămidă este în bună 

stare. Cu ridicarea lui s'a chel- 

tuit .3000 lei. Are două sale de 

studii :-I-a are o suprafață de 

88 m. p., iar a Ilade72 m. p. 

Pentru cancelaria, locuinţa în- 

vățătorului și pentru servicii 

sunt 5 camere. Pe lingă școală 

se află un atelier de pălării de 

pae. Localul a fost construit de 

Administraţia Domeniului Co- 
roanei. 

In anul școlar 1892—93 s'aii 
înscris la școală 59 băeți și 8 
fete Aii urmat regulat la școală 

46 băeţi şi 6 fete. In virstă de 

școală sunt 137 copii, adică 196 

băeți şi 175 fete. Știu carte 380 

locuitori, din cari $o femei. Școa- 

la are $ pogoane arabile, 

„Populaţia comunei se urcă la 

2329 suflete, din care 1252 băr-. 

baţi și 1077 femei. După legea 

"7 

Pentru fabricare sunt 

lungime de 6 kil. 

-nale unesc comuna Călăraşi cu   
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rurală din 1864 sunt 335 îm- 

proprietăriți; s'a da: pămînt şi 

pentru doi preoți. După legea 

din 1879 sunt 27 însurăţei. 

Case sunt 100 și bordee 370. 

Parte din ele sunt făcute din 
zid, parte de gard, 

Suprafaţa teritoriului comunal 

este de 10358 pogoane, din care 

7358 pogoane arabile. 
Moșia se numește Bechet-C&- 

lărași, aparține statului. Arenda 
este de 127100 lei. Suprafața vîn- 
dată este de 8455 hect. 5290 
m. p.; suprafața rămasă este 
nevindută sai parcelată, Restul 
pămîntului arabil de 2858 po- 
goane ale locuitorilor dai un 
venit de 28296 lei. Inainte, toată 
moșia aparținea schitului Roaba. 
Prundul-lui-Gol, cam de 150 

hect., este situat pe moșia sta- 

tului Călărași, la marginea Du- 
nărei; pădurea numită Prundul- 
Noii, pe insula din faţa comunei, 

în Dunăre, are o suprafaţă de 

“50 hectare. 

Viile aparţin locuitorilor. Se 
fabrică cam la 709 vedre ra- 

chii din tescovina strugurilor. 

10. căl- 
dări în comună. 

Pe moșia statului sunt două 

mori, una cu apă și alta cu aburi. 

Stine sunt patru. 

Sunt în comună 9 circiumi. 

Comerciul se face cu com. Bechet, 

„unde ducloc. gri, porumb, orz, 

ovăz, secară și de unde importă 

lucruri trebuincioasepentru casă. 

Transportul îl fac pe calea ju- 

dețeană .Bechet-Corabia, ce tre- 

ce prin centrul comunei pe o 

Căi comu- 

comunele megieşe. 

Ca drum vechiă este Drumul- 

Sărei ce vine din ocnele jude- 

țului Rîmnicul - Vilcea, trece 

prin Caracal, prin viile locui- 

torilor din această comună și 

merge la Bechet, Pe el se trans-   
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“portă sare; de aceea s'a numit 
Drumul-Sărei. 

Contribuabili sunt 578. 

Veniturile comunei pe exer- 

cițiul 1893—94 aii fost de 4584 

lei, 41 bani, iar cheltuelile de 

4236 lei, 98 bani. 

Animale sunt: 440 vite cor- 

nute, 500 oi și 36 cai. 

Călăraşi, stație de dr. aj, jud. 

Ialomiţa, pl. Borcea, căt. Cală- 

rași, pe linia Ciulniţa-Călărași, 

pusă în circulație la 17 Noem- 

brie 1886. Se află între staţiile 

Siliștea (14.5 kil.) şi Călărași 

(port) (3.3 kil.) Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării de 16,»:17. 

Venitul acestei stații pe anul 

1896 a fost de 240349 lei 72 
bani. 

Călăraşi, sa, în jud. Botoșani, 
partea de Sud-Vest a comunei 

Ringhileşti, pl. Stefăneşti. A fost 
înființat la 1880 cu noii împro- 

prietăriți însurăței, pe moșia 
Ciornohal. Are o suprafață: de 
1436 hect. pămint al locuitorilor 

şi o populaţie de 193 familii, 

cu 1012 suflete, din cari 212 

contribuabili. 

Locuitorii din acest sat sunt 

veniți din pl. Siret, comunele 

Salcea și Călinești; cet mai 
mulți sunt Ruși. 

Are o școală mixtă, înțreți- - 

nută de comună, cu 1 învăţător 

și 29 școlari, avînd S$ hect, şi 
50 arii pămînt, 

Numărul vitelor este de 603 

vite cornute, 96 cai mari şi mici, 

441 de oi, și 60 mascuri. Sunt 483 
stupi cu albine. 

In sat se află o cîrciumă; 3 

comercianți şi 4 mescriași. 

Călăraşi, saţ, pl. Jiul-d.-j., com. 

Căciulăteşti, jud. Dolj, cu reșe- 
dința primăriei. 

Călăraşi, /ac, în jud. Ialomiţa, pl.
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Borcea, situat spre Vest de 

"orașul Călărași, de la care a 

primit şi. numirea. Se întinde 

pe teritoriul comunelor: Călă- 

rași-Vechi, Ceacul, Cacomeanca 

şi Rasa, avind'o suprafață în 

teren mediii de 5oo hect. Este 

alimentat de: Dunăre, prin bra- 

țul Botul și adesea și _ prin gi- 

tul Jirlăul-de-Borcea; căci cînd 

apele Dunărei cresc, apa din 

Borcea curge prin Jirlăi în lac, 

iar cînd apele Dunărei descresc, 

apa lacului se scurge prin ace- 

lași git în Borcea. Din acest lac 

se pescueşte mult pește. 

Călăraşi-Vechi, com. rur., în pl. 

Borcea, jud. Ialomiţa: Este situa- 

tă spre N.-V. de orașul Călărași. 
Teritoriul acestei comune. se 

întinde din Dunăre spre N., pe 

„cîmpia Bărăganul, pănă în apro- 

piere de linia căei ferate Bucu- 

rești-Fetești, și între comunele 

Ceacul și orașul Călărași. Are 

o suprafaţă de 14000 hect., din 

cari 3000 hect. baltă, 5oo hect. 

izlaz, îar restul pămînt arabil. 

Coprinde două moșii: Călăraşi- 

Vechi, proprietate a statului, fos- 

tă pendinte de mănăstirea Căl- 

dăruşani şi care a fost arendată 

pe periodul 1885-95 cu suma de 

58100lei anual, și moșia Călărași- 

Lichireşti, proprietate a Eforiei 

" Spitalelor Civile din București, 

arendată acum cu suma de lei 
33000 anual. A 

După legea rurală din 1864, 

sunt împroprietăriți 150 locui- 

tori; neîmproprietăriți sunt 110. 

- Se compune dintr'un singur 

sat, situat sub coasta de S. a 

Bărăganului, la 10 kil. de ora- 

şul Călăraşi, şi spre E., la 1 kil. 

de satul Ceacul. De această co- 

mună ţin şi cătunele (tirtele) 
Calangi, Grătarul, Stilpul, Tres- 
tia, Gara-Silistra, Revederea, Mai- 

can, Vadul-Cailor, Osman, Lu- 

„chia și Siliștea-Inaltă.   
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Reședința primăriei este în sa- 

tul Călărași-Vechi. 

Populațiunea comunei este de 

1097 locuitori, cu 235 capi de 

familie, sai 559 bărbaţi şi 538 

- femei, toți de naţionalitate ro- 

mînă și de religie „ortodoxă. 

După profesiuni sunt: 247 a- 

gricultori, 6 meseriași, 7 comer- 

cianți, 8 cu profesiuni libere, 38 

“muncitori și 40 servitori. 

Știu carte 143 persoane; 954 

nu știi carte. 

Vite sunt: 1000 boi, 500 cai, 

230 porci, 100 bivoli, 4000 oi 

Și 20 capre. 

Venitul comunei este de 4317 

lei și cheltuelile de. 4719 lei. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 36 elevi şi 21 eleve. 

Cursurile se preda de un în- 

văţător retribuit de stat și co- 

mună. Școala are localul ei 

propriă, construit de comună. 

Aci este o biserică, deservită 

de 2 preoți și '2 cîntăreți, pen- 
tru care comuna -are prevăzut 

_în budgetul ei suma de 408 lei. 

Prin apropiere, spre E. de sat, 

trece calea - ferată Călărași-Slo- 

bozia, avind aproare staţia Si- 

liștea. 

Călăraşilor (Valea-), za/z, ce 

se află pe proprietatea Baciul ; 

dă în Valea-Sericiului de pe a- 

ceeași proprietate, pendinte de 

com. Blejeşti, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlașca. 

Călărăşani, căfuu, pendinte 'de 

comuna Chiriacul, pl. Marginea, 

"jud. Vlașca, Această proprietate 

este: 3i proprietate a moșneni- 
-lor Călărășani și 2/5 proprietate 
a d-lui Alimănescu. Are o su- 

prafață de 388 hect. și aduce 

un venit anual de 4690 lei. In 

sat se află 2 circiumi, 

Călărăşeşti. Vezi Matcești, jud. 
Vilcea.   
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călăreţi (Giula), sat, jud. Ilfov, 
face parte din com. rur. Călă- 

- reți-Șeinoaia, pl. Negoeşti. Este 

situat la E. de Bucureşti, lingă 

Valeă-lui-]lie. Aci este reședin- 

ţa primăriei. . 

Se întinde pe o suprafață de 
"1221 hect., cu.o populație de 

_313 locuitori. 

D-l C. Atanasiu are 1025 hect. 

și locuitorii 196 hect. | 

Acest sat s'a înființat la a- 

nul 1843 de polcovaicul Odo- 

bescu. In spre S. de acest că- 

tun se află valea numită Valea. 

- Vinătă care are direcțiunea de la 

V.spre S.-E. _ 

„ Proprietarul cultivă 740 hect.; 

-85 sunt sterpe, 50 izlaz și 150 pă- 

dure. Locuitorii cultivă tot te- 

renul, rezervind 5 hect. pentru 

izlaz, : | 

Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa-Paraschiva deservită de 1 

preot:şi 1 cintăreţ. In sat este 

un eleșteii, 

Comerciul se face de 2 cir-: 

ciumari și 1 hangiă. 

Numărul vitelor mari e de 

-302 și al .celor mici de 1088. 

Are o școală frecuentată de 

„20 elevi şi 2 eleve, cu întreți- 

nerea căreia judeţul şi comuna 

cheltuesc 150 lei anual... 

Călăreţi-Şeinoaia, con. rur. jud. 
Ilfov, plusa Negoeşti, situată la 

„E. de Bacurești, lingă valea 

Mostiştea, 40 kil. departe de 

“Bucureşti. Ia 

Se compune din satele: Bră- 

tășani, Călăreți, Pitişteanca, Șei- 

hoaia, cu o populaţie de 769 

„ locuitori, cari trăesc în 148 case 

„şi în 13 bordee. 

Se întinde peo suprafaţă de 

3171 hect. . | 

D-nii C. Atanasiăi, G. Piteș- 

teanu, Fraţii Manolescu şi sta- 

tul aii 2672 hect. și locuitorii 

- 499 hect.. Proprietarii cultivă 

2087 hect.; 85 sunt sterpe, 145
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” izlaz, 355 pădure. Locuitorii cul- 

tivă 451 hect.; 38 sunt rezervate 

pentru .izlaz și 10 pentru vie. 

Comuna numără. 165 contri- 

"buabili. Are un budget de 2474 

lei la venituri şi 2436 lei la chel- 

tueli. In anul 1885 eraă 174 

„ contribuabili. - 

In comună sunt 2 biserici, cu 

2 preoți, la Brătăşani şi Călă- 
reţi; 1 școală mixtă; 4 eleștaie. 

Numărul vitelor mari e de 
1022: 371 cai și epe, 277 boi, 

361 vaci și viței, 4 tauri, 9 bi- 

--.voli și. bivoliţe, și al celor mici 

„de '1703: 7 

1492 oi. 

- Dintrelocuitori, 204 sunt plu- 

- gari și 11 ai diferite alte profe- 

7 capre, 210 porci şi 

- siuni, 

Arătura se face cu 151 plu- 

guri: 72 cu boi. şi 79 cu cai, 

Locuitorii aii 244 care și că- 

ruțe: '107. cu boi şi 137 cu cai. 

- Locuitori împroprietăriți sunt 

IO4 și neimproprietăriți, 117, 

Comerciul se face de” 5 cir- 

ciumari şi 1 hangiii.. 
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“dinte de. com.: Hingulești ; azi 

e proprietatea statului. 

Călcăi (La-Salcia), vechi zi 
" chet, 'cu No, 63,.către Moldo- 

va, jud.:R.-Sărat, situat în pl. 

Marginea-d.j., com. Hinguleşti, 
şipe moșia Călcăi, de unde. și-a. 

luat numele. Azi e han .pe dru- 
mul spre com.  Gologani şi Foc- 

| şani. 

Călcăiasca (La-), /ocuinfă îso- 
lată, jud. R.-Sărat, în pl. Mar- 
ginea-d.-j., com. Gologanul, în 

partea de E., aproape de ho- 

tarul către jud. Putna. Azi e 

han pe drumul spre Hingulești- 

Măxineni, 

Călcăioasa, /a/4i, jud. Botoșani, 

„pe şesul Prutului, formată din 

revărsarea apelor, în com. Os- 

topceni, pl. Ștefănești, 

Călceasca, făzure, supusă regi- 

” mului silvic, com. Glimbocelul, 

„pl. Podgoria, jud. Muscel, avînd 

împreună cu trupurile: Goleasca, 

CĂLDĂR ARUL-GLINA 

-_muna Golești, pl. Podgoria, jud. 

- . Muscel, De aci izvorește girla 

Peșteleasa, 

Căldărarul, saz, face -parte din 

- com, rur. Cernica-Căldărarul, pl. 

" Dimboviţa, jud. Ilfov. Este. si- 
tuat la S.-V. de Cernica, într'un 

" loc smircos. Spre S. de Căldă-. 

rarul trece rîul Dimboviţa. 
Populaţia lui e de 162 sufi. 

Suprafaţa totală a satului e 

de 773 hect., din cari 658 hect. 

sunt ale statului și 115 ale lo- 

cuitorilor. Statul cultivă prin a- 
rendașii săi 580 hect, (30 sterpe . 

și 48 pădure). Locuitorii cultivă 
103 hect., rezervind. restul pen- 

tru cultura viei, : | 

".Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar. o 

Numărul vitelor mari e de 75 

şi al celor mici de 270. 

Căldărarul, căzuu, pendinte : de 

com. Strimbeni, pl. Teleorman, | 

jud.. Teleorman. Are o.popula- 
„ Viune de 456 suflete; diu cari 

"83: contribuabili, 

Băneasa, Dinuleasa, Tomeasca, 

Gherăsoaia, Chiriceasca și Chi- 

țeasca, o'întindere de 1350 hect.; 

compuse din stejar, fag, car- 

“pen, jigasiru, plop şi frasin; 

Călăsăul, vale, jud. Bacăii, pl. 

" Trotușul, com, Mănăstirea -C a- 

" sinul, formată: de dealurile Ce- 

poiul şi Zboina- Neagră, prin 

" care curge piîriul Călăsiul-Mare. 

Căldărarul, pădure a' statului, în 

întindere de 35 hect., pendinte 

de com. Cernica, pl. Dimboviţa, 

jud. Ilfov. 

Călaărarul; petic „de pădure - de | 

stejar, pe. proprietatea —Puraui- 

„ Mitropoliei, pl. Glavaciocul, jud. 

Vlașca. Are .,o suprafață de 2095 

hect., pendinte de. ocolul silvic 

Cirtojani. -: 

Călcescul, mute, la NE. com. 

Cărpenişul, în jud. Gorj, plaiul 

Novaci. - 

Călăsăul-Mare, zirizaș, jud. Ba- 
“căt, pl. Trotușul; care își are.|: 

obirșia “la locul numit: Izvo- 

rul-lute, curge pe teritoriul co- 
munei Mănăstirea- Cașinul, și se 

" varsă în piriiașul Caşinul, „pe 

dreapta. : 

Călciîiul, saz, jud. Bacăă, pl. Tro- 

tuşul, secţie din satul Grozești. 

Căldărarul-Burdea, moșie a sta; 
-. tului, jud. Teleorman, compusă 

din mai multe trupuri, avînd pe 

dînsa și păduri întinse. 

Căldare (In-), parte din cursul 
rîului Bistriţa, în judeţul Su- 

ceava; între Cojoci şi Dimbul- 
- Colacului. Aci. Bistriţa . curge 
foarte lin.. ai 

Călăsăul-Mic, pirtiaș, jud. Ba- 

"căi, pl. Trotuşul, care își are 

- obirşia la locul numit al. Ba- 

„nulă, curg6 pe teritoriul com. 
" "Mănăstirea - Cașinul şi se varsă 

în piriiașul Călăsăul-Mare. . 
Căldărarul-Glina, moşie a: sta- 

„tului, jud, Ilfov, pendinte de-mă- - 

năstirea Radu-Vodă ; moșia s'a 

- arendat pe periodul 1888-—95, 

cu 17600 lei, anual. - 

Căldarea; Vezi. Mociriele: cotei, 

| „ud Muscel. 

Călcăi, moșie nelocuită, în jud. 
: R„-Sărat, pl. Marginea-d.-j., pen-     Căldărarilor (Piscul-), pisc, co-
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Căldăreasca, moșie a statului, 

jud. Buzăi, com. Caragele, pen- 

dinte de Episcopie. Are 630 
hect. Acum e vindută în loturi 

locuitorilor din com. Caragele, 

Căldăreasca, moșie, în pl. Mar- 

ginea, jud. Teleorman, proprie- 

tate a d-nei Zoe Slătineanu, 

situată pe teritoriul com. Spă- 

tărei, “Se învecinește pe de o 

parte cu Piriul-Urluiului, la N, 
cu moşia Ulmeni și parte din 

Spătărei și cu proprietăţile lo- 

cuitorilor din com. Spătărei; de 

pe altă parte. cu moşiile Plosca 

şi Spătărei. Are o întindere de 

250 hect. Această făşie de mo- 

șie forma mai înainte un sin- 

gur trup cu moșia Liza, și în 

urma împărțelilor succesive în- 

tre moștenitori, a rămas această 

fișie izolată. 

Căldărei (Movila-), Zea/, în jud. 

„ Constanţa, plasa Constanţa, pe 

teritoriul comunei Gargalicul, și 

anume pe al ambelor cătune ce 

o constituesc. Se desface din 

dealul Taşăul; se întinde spre 

$., într'o direcţie de la N. 

la S., printre pirîul și lacul Gar- 

- galicul de o parte la V., Balta- 

Mare şi țărmul, pe care îl face 

înalt și stîncos, la E. Se ridi- 

că la 35 m, în virful Bacargi- 

Tepe. La poalele-i vestice e așe- 
zat lacul Gargalicul și cele două 

sate Gargalicul- Mare și Gur- 

galicul-Mic. Este acoperit cu fi-. 
neţe şi izlazuri, 

Căldărei (Piriul-), mic Zizi, 

afluent al Bistriţei, com. Broș. 
teni, jud. Suceava. 

Căldărei (Valea-), ae, pl. Ol- 
“tul-d.-s., jud. Vilcea; izvorește 

dintre com. Genuneni și Sur- 
patele, de la nordul dealului 

Ciineni, zis şi Plescioara ; trece 

prin com. Surpatele și se varsă   

tn
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în riul Otăsăul, cam în mijlocul 

Teomunei Surpatele. 

Căldăreşti (Trandafirul), com. 

rur., în pl. Cîmpului, jud. Bu- 

'zăă, între comunele Padina și 

Pogoanele, la distanță de Buzăii 

de 46 kil. Limitele sale sunt: 

la N., hotarul moșiilor Căldă- 

reasca şi Luciul; la E., hotarul 

moșiei Macoveiul, pănă dă în 

hotarul moșiei Balaciul, jud. Ia- 

lomița; la $., hotarul moşiilor 

Arcanul și Meteleul; la V., pă- 

mintul locuitorilor din com. Po- 

goanele și parte din moșia "Ţu- 

guiatul, pănă dă iar în hotarul 

moșiei  Căldăreasca. Limitele 

sunt însemnate numai prin mo- 

şoroaie. Suprafaţa sa este de 

"4266 hect,, din care: 3607 a- 

rabile, 73 păduri, 32 fineaţă, 

458 izlaz și 96 sterp. Are o 

singură proprietate, Trandafirul. 

Terenul e un vast şes, întrerupt 

puţin în partea de E. de cite- 

va delulețe și movile. Industrie 

mare, afară de 2 stine. Căi de 

comunicaţie n'are altele, afară 

de șoseaua vecinală Padina-Po- 

goanele. 

Vite are: 462 boi, 365 vaci, 

188 viței, 1 bivol, 8 bivoliţe, 

147 cai, 175 epe, 63 minji, 

1020 oi şi 293 porci. 

Comuna e formată din sin- 

gurul sat Căldărești, avind o 

populaţie de 870 locuitori, din 

cari: 182 bărbaţi însuraţi, 22 

neînsurați, 5 văduvi, 250 băeţi; 

182 femei măritate, 15 vădu- 

ve, 214 fete. Ei trăesc în 173 

case. Străini sunt: 2 Greci, ş 

Austro-Ungari,' 1 German și 1 

Bulgar. Meseriași sunt: 2 lem- 

nari, 2 fierari, 1 mașinist, 1 co- 

jocar şi 1 boiangii. Media naș- 

terilore de 45, anual, a decese- 

lor de 23, a căsătoriilor de 9. 
Comuna are 154 contrib,, 

din cari 6 comercianți romini. 

Stabilimente „Sunt 7. Budgetul 

  

  

Căldăruşa,   

CĂLDĂRUŞA 

” “comunei e de „30000 lei, 54 

bani. 

Are o școală, frecuentată de 

45 elevi și 3 eleve. Carte știi 

82 locuitori. Are o biserică, de- 

servită de 2 preoți și 2 cîntă- 

reți, al cărei hram este .la 6 

Decembrie. Cîrciumi sunt 7. 

- Această comună a purtat mult 

timp numele de Trandafirul, după 

un baciii, care, pe la finele se- 

colului trecut, își avea tirla aci. 

Parte din locuitorii din comuna 

Meteleul, spune legenda popo- 

rană, ne mai putind suferi an- 

garalele impuse de proprietari, 

începură a fugi și a se stabili 

aci și pe la începutul acestui 

veac, satul își luă fiinţă; dar, 

fiind situat în drumul invaziu- 

nilor ruso-turce, nu putu pros- 

pera. Cu împroprietărirea locui- 

torilor, comuna începuse să - și 
ia oare-care avint, însă în anul 

.1880,: Februarie 2, un incendiii 

puternic o reduse aproape în ce- 

nușă, așa că locuitorii, cu greii, 

şi -ait terminat construcțiunea 
primitivelor lor locuinţe, 

Căldărești, căzu “al comunei 

Cernătești, jud. Buzăă. Se ia 

adesea alipit cu cătunul Zăr- 

nești-de-Slănic. Are 170 locui- 
tori și 40 case, 

Căldăreşti, zzoșze, în jud. Buzău, 

comuna Căldărești, numită de 

comun Trandafirul. Are 4066 

hect., mai toate arabile, din care 

S6 pădure, formată din două 

pilcuri alăturate, din. care unul 

are 70 hect. și altul 16. 

Căldăreşti, za/e, ce începe de 
pe moşia Blejeşti și dă în.valea 

Glavaciocul. Depinde de com. 

Blejești, pl. Glavaciocul, judeţul 
Vlașca. 

cătun, pendinte. de 

com. Urleasca, pl. Ianca, jud.
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“Brăila, situat la 5 kil. spre S.- 
V. de Plopul. Are 155 sufiete,. 
saă 31 familii. Ştii carte 6 per- 
soane, 149 nu știu. 

Căldăruşa, vechie numire a că- 
tunului Postea, din com. Cilibia, 
jud Buzăă. 

Căldăruşa, ac, în satul Buhă- 
ești, plasa Stemnicul, 

Vasluiii. 

Căldăruşa, pădure a statului, în 

"jud. Buzău, com; Jugureni; face 
corp cu Arhimandrita şi Nucii- 

Ghidiei, " 

 Căldăruşa, pisc, spre E, de com. 

- Oporelul, jud. Olt, pl. Oltul-d.-j., 

"acoperit cu:pidure. :: 

Căldăruşa-Căpreni, moșie a sta- 
tului, pendinte de Sf. Apostoli, 

în jud. Buzăii, com. Cilibia. Are 

373 hect., mai toate arabile, și 

60 hect., pădure formată din tufă 

şi salcie. Se arendează împreună 

cu Jugureni din. com. Jugureni, 

Acum S'aii despărțit și aii de- 

venit proprietăţi particulare, 

Căldăruşa - Jugureni, izoșie. 
„Vezi Jugureni, jud. Buzăi, ': 

Căldăruşa-Manasia, poşiz, în 

- jud. Buzău, com. Aldeni. Vezi 
Manasia, 

Căldăruşa - Ursească, moşie. 
Vezi Urseasca sai Căldărușa; 

jud. Buzăi, 

Căldăruşanca, moşie a statului, 
„pe care, la 1864, s'aii împroprie- 
“tărit. 36 locuitori din com. Căr- 

„bunești, plasa Podgoria, județul 

Prahova. - 

Căldăruşanca, moşie a statului, 

pe care, la 1864, s'aii improprie- 

"tărit parte din. locuitorii comu- 

57470. Marele Wietinnar Ceografic, Voi. 1]: 
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judeţul. 
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mei Ceptura, pl. Cricovul, judeţul 
Prahova, 

Căldăruşanea - Ariceşti. Vezi 
Căldărușanca - Atirnaţi, județul 
Prahova. i 

Căldăruşanca - Atîrnaţi, trzp 
de pădure, a statului, în. întin- 

dere de 75 hect., pendinte de 

com. Cărbunești, pl.. Podgoria, 
jud. Prahova, care împreună cu 
trupurile: Cărbuneşti (430 hect.), 

și Căldărușanca - Aricești (750 

hect.) formează. pădurea Căr- 
bunești. 

Căldărușani, sat, jud. Lifov, face 
parte din com. rur. Rădulești- 

Resimcea, pl. Mostiștea.. Se în- 

tinde pe o suprafață de 806 

hect., cu o populaţie de 280 
locuitori, s 

D-l N. C. Filitis are 250 hect., 

"din cari cultivă 170 hect. și 

locuitorii ai 556 hect., din cari 

rezervă pentru izlâz 125 hect, 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 
316 și al celor mici de 263; 

Căldăruşani, jud. Ilfov, zrzănăs- 

tire de călugări, așezată pe o 

limbă de pămînt intrată în lacul 
- Căldărușani, la 4 ore depărtare 

de. Bucureşti. Are o poziţie pi- 

torească. Era pănă în timpul 

„lui Mateiu. Basarab un loc de 

schivnicie şi p'atunci avea. o 

mică bisericuţă cu ciți-va pus- 

nici, 

La anul 1638, Matei. Basa- 

“rab, după un război ce a avut 

cu Vasile Lupu, din care a eșit 

biruitor, a fondat biserica și 

cetatea, iar mănăstirea s'a po- 

"pulat şi a fost în multe rînduri 

un loc de adăpost pentru po- 
_: pulaţia “Bucureştilor. 

„*-»  InSeripţia- d'asupra uşei .bise- 

ricei este cea următoare:   
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«Cu strălucirea cel - Sfinte şi începă- 

toare de'viaţă şi. cei neiimpărţie. şi celei 

pururea cîntată și închinate! Troiţe, şi 

noi cu această putere de iumină umbrin- 

du-ne şi luminîndu- -ne,: Luat-am „aminte 

la cele grăite cu «dumnezeeștile scripturi. 

Cind zice: Că înfricoşat este a cădea în 

mina lu! Dumnezeii celui viii. Cine îşi 

ascunde în pămînt talantul bogăţie! lut, 

„şi iar grăeşte Domnul, Nu vă ascundeţi 

vol vistieriele în pămînt unde viermii şi 

putreziciunele: o putrezesc şi furil o sapă, 

ci vă ascundeţi vistieriele la cer de unde . 

nici una dintre acestea ru le poate strica. 

Şi iar mă întristez de ce grăește Pavel, 

vasul cel ales: De zice ci nimic n'am 

adus în lumea aceasta cu aceia nick a: 

duce nu vom putea, şi iar zice: “celor 

bogaţi se opreşte să nu se înalțe cu min- * 

tea înţelepciunet' nici să năzuiască spre 

bogăţia cea pleritoare, ci spre- Dunne- 

„zeul cel vii, celui ce a dat nouă toate 

"din destul întru îndulcire, a lucra cele 

bune și să se îmbogăţească întru lucru- 
zile cele bune și să-şi ascunză evanghe- 

lie, zice și teme bune veacul cela ce va 

» „să fie prorocirea. 

Drept acestea şi eii întru Christos 

Domnul, bun creștin, singur ţiitor,.Io 

Mate Basarab Voevod şi Domn a toată 

Țara-Rominească şi de cea parte de munte 

şi altele domnind, auzind acestea, repe- 

zitu-nvam cu pofta şi cu gîndul cel Dum: 

nezeesc, carele este cătră sîntele biserici 

a le zidi şi a le urzi şi a le înfrumuseţa 

cu cheltuială din avuţia ce s'a dat nouă 

dela Dumnezeii, întocmind acestea, vrut-am 

şi aci în locul acesta carele se chiamă 

“Căldărușani a zidi casa-Domnului, carele 

loc singur Dowmnia-mea cu gindul lam 

găsit întru mărirea şi lauda sîntulut Ma- 

relui Mucenic Dimitrie, casă ne fie Dom- 

niet-mele și părinţilor mei întru vecinică 

pomană, lar Impăratului de veci, celui 

" neputred, celui nevăzut, celui înțelept, 

„unul Dumnezeă, aceluia să-Y fie cinste 

şi mărire întru vecii de veac, amin, 

Şi s'a începuta zidi în luna luY Iulie 

“în 14 și s'a săvirşit în luna Octombrie 

20, leatul 1638, . 

Aci, pe.vremuri, era un focar 

- de literatură romînească. Meri- 

» tosul Mitropolit Grigorie, înainte 

„de alegere, trăia în această. mă- 
.. năstire ca simplu diacon, îndelet- 

nicindu-se cu traducerea de cărți 

-.bisericești în romînește, 

Mănăstirea numără azi 111 că- 

- lugără, cet mai mulți. infirmi și 

33
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bătrîni și întreţinerea ei costă 

pe stat anual, 25204 lei. 

Căldăruşani, Za/7ă, jud. Ilfov, 

pl. Znagovul, lingă mănăstirea 

cu acelaşi nume, formată de pt- 

raiele: Piriul-Călugărului, al- Vlăs- 

cioarei, al: Vlăsiei și de alte iz- 

voare. Din ea se scoate pește 

„mult și gustos, 

Căldăruşani, zaâre dată în lo- 

calitaţe, 7z0șie2 Glodeanul-Sărat, 

din com. Glodeanul-Sărat, jud. 

Buzău | 

Căldăruşani, fâdure, pl. Znago- 

vul, jud. Ilfov, lingă mănăstirea 

cu același nume. Coprinde 3522 

hect., impreună cu cele după că- 

tunele comunei Lipia-Bojdani, 
formată din trupurile: Căldăru- 
șani (1800 hect.), Intre-Poduri 

“(770 hect.) și Brinzeanca (952 

hect.) 

Căldăruseşti, ma/ka/a, în plasa 

- Motrul-d.-s., jud. Mehedinţi; ţine 

de com. rur. Pestenuţa. 

Căldărușşii (Cotul-), pâzure a 

statului, în jud. Buzăă, comuna 

Cilibia. Are aproape 48 hect. 

crivină. Face un corp cu Tu- 

” fele-Lupașcului. 

Căldura, pădure, în jud, Buzăi, 

com. Pănătăul. Face un corp, de 

80 hect., împreună cu sforile: 
. Coasta-Babeţului, Nicioaia și Ma- 

lurile, proprietate a moșnenilor 
în devălmășie, | 

Căleşti,. căzun, al comunei Slobo- 

zia, din pl. Ocolul, jud.. Gorj, 
ca la 3 kil. spre N.-E, 'comu- 

nei. E situat pe șes șiare o în- 

- tindere de 258 hect., din cari 

96 arabile, 45 hect. finețe și li- 

vezi, 7 hect. vie, 110 hect, 'pă- 

dure. 

Are o populaţie de 15 fam,,   
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cu 75 suflete, din cari 10 con- 

_ tribuabili, toți Romiîni. Locuitorii 

posedă 9 pluguri, 12 care cu 

boi şi vaci, 1 căruţă cu cai; 

12 stupi de albine. 

Cătunul este udat de apa 

Cernădia și în comunicaţie cu 

comuna sa, printr'un drum de 

care. . 

In cătun se găsesc 1 moară 

pe apa Cernădia și 2 fîntîni. 

Numărul vitelor este de 174 

vite mari cornute, 10 cai, 87 

oi și 67 rimători. 

Biserică n'are; oamenii merg 

la biserica din căt. Bălani. Că- 

“tunul are și un deal numit 

dealul Călești, care nu este altul 

de cit prelungirea dealului Bă- 
trina, din com. Stănești. 

Călianul, 7îză, com. Priboeni, pl. 

Podgoria, jud. Muscel. 

Călianului (Vălceaua-), vă/cez, 
pe teritoriul comunei Țigănești, 

pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Călicelele, dea, jud. Vilcea, u- 
nit cu dealul Cătănelul, des- 

pre care se spune că și-ar fi 

luat numele de la un om, anu- 

me Cătănelul, care a curăţit a- 

cel loc de pădure, fâcîndu-l a- |: 

rabil. Este situat la V. comu- 

nei Ciineni, pl. Cozia, depărtare 
de '1 kil. de vatra satului. 

Călieni, cor. rur., în pl. Bilieşti, 

jud. Putna. 

Călieni se află așezat pe ma- 

lul Leicăi şi al Siretului, Ser- 

vește ca loc de popas pentru 

plutele ce vin din Moldova și 

“merg spre Galaţi. 

„Distanţa ei de reședința sub- 

- prefecturei (com. Suraia), e de 
15 kil., iar de capitala județului 

e de zo kil. 
Marginile acestei comune sunt: 

la N. și N-V. cu Siretul; la N.- 

V. și E, cu Alilcovul, care o   
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desparte din com. Vulturul; la 

S. cu Milcovul; iar.la E. cu Si- 
retul. , i 

Comuna  Călieni e formată 

din cătunele Călieni și Malu- 

rile. i 

Populaţiunea.. comunci, după . 

cel din urmă recensămint, e de 

314 capi de familie, cu 1246 

suflete, din care: 641 bărbaţi și 

6oş femei. Această populaţie: se 

împărțea (1892) ast-fel: 

După starea civilă: 614 neîn- 

'surați: 327 bărbaţi, -287 femei ; 

596 însuraţi: 35 văduvi, 16 băr- 

baţi, 19 femei şi'1 femee divor- 

țată; după naţionalitate: ' 1235 

Romini, 4 Greci și 4 de diferite 

naționalități ; după - relisiun&: - 

"1242 ortodoxi și 4 mozaici; după 

felul ocupațiunei: ::484 agricul- 

tori, 3 meseriași, 8 comercianţi, 

2 profesiuni libete, 24 -munci- 

tori și 3 servitori. Șitiii carte 

184 bărbaţi și 2 femei. 

„ Numărul caselor de locuit 

este de 278. 

- Mișcarea populațiunei în anul 

1892 a fost:. 14 "căsătorii, 72 

nașteri şi 45 morți. . 

„Cultul creștin-ortodox 'e re- 
prezentat printr'o biserică pa- 

'rohială, cu hramul Sf. Gheorghe. 

Comuna vine în ajutorul bise- 

ricei cu 20 lei anual. | 

„Instrucţiunea publică se predă 

într'o școală mixtă situată în sa- 

tul Caălieni și frecuentată de 57 

copii, 52 băcţi și ş fete. Nu- 

'mărul total al copiilor cu. virstă 

- de școală e de 150, 90 băeţi și 

6o fete. Comuna vine: în ajuto- 

rul școalei cu 334 lei anual. 

Comuna numără 274 contri- 

buabili, adică 1 la 4.53 loc. In 

anul 1886 erai numai 213 con- 

tribuabili. 

Budgetul comunei pe anul fi- 

nanciar 1893—94 a fost: 

" Venituri lei 4068, bani 68; 

cheltueli lei 4049, bani 3. 

Budgetul fondurilor -drumuri-
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lor: venituri lei 629, bani 95; 
cheltueli lei 5oo.. 

In anul 1885—86, budgetul de 

- venituri era de lei 4548, iar la 

cheltueli lei de 4546. 

Teritoriul comunei Călieni, 

fiind aşezat în Valea-Milcovului 

şi a Siretului, are un pămînt 

;.. fertil, din care se cultivă 2 treimi. 

Numărul cultivatorilor este de 

216. 

" Instrumentele agricole, de care 

dispun cultivatorii din Călieni, 

sunt: 1 mașină de treerat cu 

“aburi, 1 mașină de vinturat, 6 

- pluguri de lemn, 84 de fier şi 
'3 grape de fier. 

Vite sunt: 2986, .din cari: 

- 476 boi, 532 vaci, 197 cai, 1549 
„0 și 232 porci. 

Stabilimente comerciale 'sunt: 

6 cîrciumi, 2 băcănii, 1 fabrică 

- de. cherestea, 2 cizmării, 1 gră- 

dinărie și 1 fabrică de rachiii de 

_ tescovină. 

Comuna Călieni e pusă în co- 

municațiune la N„-V. și V. cu 

com. Vulturul, prin șoseaua, co- 

munală Suraia- Vulturul-Călieni 

"în lungime de 16 kil., iar cu 

". Nămoloasa, printr'o altă șosea, 

ce pleacă de la Sudul comunei 

- și are o lungime de 17 kil. La 

marginea acestei comune, se află 

o movilă, care indică locul unde 

S'aii îngropat morții din timpul 

- revoluţiunii de la 1821. 

Călieni, căzu, în comuna cu a- 

celași nume, pl. Bilieşti, județul 

Putna. Este situat pe malul Si- 

- retului, servind ca' loc de po- 

pas pentru plutele ce vin din 

Moldova spre Galaţi. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Sf. Gheorghe, pentru în- 

treținerea căreia comuna vine 

în ajutor cu 20 lei anual. Are 

“1 şcoală mixtă, construită din 

birne, care. e frecuentată de 57 

:. copii. (52 'băeţi şi ş fete), din 

-.150 copil (90 băeţi. și 60 fete)   

cu virstă de şcoală. Cu întreți- 

nerea ei, comuna cheltuește 334 

lei anual. 

Călieni, ma/ala, în plasa Motrul- 

d.-s., jud. : Mehedinţi; ţine de 

com. rur. Florești. 

Călieni, parohie, în com. cu ace- 

lași nume, pl. Biliești, jud. Put- 

na, formată din 2 biserici: una 

parohială, cu hramul Sf. Gheor- 

she, în cătunul Călieni; a doua 

filială, cu hramul Cuvioasa-Pa- 

raschiva, în cătunul Malurile. 

Comuna: vine in ajutorul biseri- 

cilor cu 30 lei anual. 

Călimah, dez/, în raionul com. 

Valea-Rea, plasa Zeletinul, jud. 

Tecuciii. Este acoperit de vii, 

pomi fructiferi, puţină pădure 

şi are şi loc de semănături. Se 

întinde din Valea-Zeletinului pă- 

nă în Valea-Berheciului. i 

Călimani, Zac îzo/aţ, în comuna 

Roznovul, plasa Bistriţa, jude- 

țul Neamţu, renumit pentru fîne- 

țele ce se fac aici, precum şi 

pentru zarzavaturile ce se cul- 

tivă. [| 

Călimanul, gea/, în com. Iordă- 

chianul, plasa Cricovul, jud. Pra- 

hova; servă de pășune pentru 

vitele locuitorilor. 

Călimanul, muze, în jud. Su-| 

ceava, între com. Neagra-Șaru- 

lui şi Transilvania, avind ca pis- 

curi Bitca-Țiganului în Transilva- 

nia şi Ciribuc (1459) la noi. D'a- 

supra acestui munte este un pla- 

toti mare, peste care Transilvanii 

S'aii întins încet încet cu pășu- 

natul, pănă ce Ungurii, după 

mai mult timp de pășunat, ai 

pus stăpinire, așa că frontiera 

trece acum pe sub creasta mun- 

telui. D'asupra lui, peste hotar, 

se află un lac, mic în suprafață,   

dar adinc. De obiceiit, pănă pe 
la 10 lulie omătul e nelipsit 

de pe Călimanul, pe care nu 

crește de cît muşchii gros, 

căţuni, eniperi, afine și mai jos 

merişoare, | 

La poalele lui sunt mine de 
arsenic; formează vine groase 

de !|2 m. E de o calitate curată. 

Se întrebuinţează mai cu seamă 

de vopsitorii de stofă. 

Călimanei (Piscul-), zise, în co- 

muna Cetățţeni-din-Deal, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Călimăneasa, sas, face parte din 

com. Valea-Rea, jud. Tecucii, 

E așezat pe dealul cu: același nu- 

me, la o distanță de 1 kil. și 

860 m. departe de cătunul Gal- 

beni, unde se află reședința co- 

munei. 

Are o populație de 210 capi 
de familie, cu 860 suflete. 

Locuitorii sunt răzeși vechi. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 40 de copii. 
In sat este o biserică, cu hra: 

mul Sf. Nicolae, deservită de 1 

preot şi 2 cîntăreți. 

Pe la. 1700, satele Călimăneasa 
şi Galbeni formaii un singur sat 

cu numele de Galbeni, avînd și 

o biserică făcută de Ursul Var- 

tic. Din cauza inundaţiilor Ze- 

letinului s'a despărțit în două: 

o parte din locuitori cu Fătul 
Galbenul s'a stabilit spre V. şi 

a dat numele satului Galbeni; . 

iar a doua parte a apucat spre 

E,, formînd satul Călimăneasa. 

Pănă la' 1730, ambele sate for- 

mail o parohie cu o biserică 

numită Schitul-lui-Ursul-Vartic. 

La 1735, locuitorii din Călimă- 

neasa ai stăruit la părintele So- 

fronie, care le-a dat un schit din 

satul Tochile (com. Burdusaci). 

El a fost adus în 40 careșis'a 

făcut biserica, La 1754 s'a tîr- 

nosit. Este de lemn de stejar.
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S'a repatat la:1850 şi 1854. In 
"această stare se află și astă-zi. 

“Călimăneasa, dea/, în raionul 

com. Valea-Rea, pl. Zeletinul, 

jud. Tecuciii. Este. acoperit cu 

“vii şi păduri. De o parte este 
situat satul Călimăneasa. 

Călimănelul, pzuz6, în jud. Su- 

ceava, între comuna Șarul- Dor- 
nci și Dorna. 

Călimănelul, pirtă, în jud. Su- 

ceava, com. Șarul-Dornel. Izvo- 

reşte de sub muntele cu același 

“nume și după un curs de 12 
kil. se varsă în Neagra-Șarului, 

din jos de Panaci. Are de a- 

fluenţi din dreapta : Jalovjiţa, Mi- 

_ hăilețul și Pirîul-Tăeturei ; iar din 

stînga Bucinișul şi Piriul-Tul- 
bure. 

- Călimăneşti, com. rur., plaiul Co- 

„. zia, jud. Vilcea, formată din -ş 

cătune: Călimănești, Gura-Văei, 

Seaca, Țigănia. și Căciulata, A- 

ceastă comună este situată pe 

" Valea-Oltului, pe malul drept, 
spre N. de Rimnicul, la..17 Ril. 

„Și spre E.-de reședința sub-pre- 
fecturei,. Olăneşti, la 9 kil, .- 

După spusa bătrinilor, vatra 
Satului Călimăneşti ar fi fost 

lingă mănăstirea. Cozia, dar imai 

tirziii S'a “mutat pe locul unde e 

" astă-zi. 

„Are o populaţiune de 2088 

“locuitori, 988 bărbaţi și 1100 

„ femei, în care întră și 75 fami- 
„lii Ţigani, cari se:ocupă cu a- 

-- gricultura şi fierăria. Capi de fa- 
- imilie sunt ş38, contribuabili 
518, case 497. 

In Călimănești e o singură bi- 
„ serică, fondată de călugărul Sera- 
fum, Egumenul Mănăstirei Cozia 

„şi zugrăvită de jupan Gheorghe 

Miscurici,. 

Pe -lingă. agricultură,. 69 lo- 

cuitori se ocupă cu dulgheria, 

Inscripţia e ștearsă.-   „numesc: 

rotăria şi dogăria, mai. puţini 

cu timplăria, olăria și fierăria. 

Produsul muncei îl desfac la cei-: 

Valţi săteni sai la comercianții 

din comună. | 

In comună sunt: ŞI cai, 488 

boi, 515 vaci,.375 oi, 126 ca- 
pre, 872 porci. 

Pe riul Călimăneşti și Gura- 

Văci sunt mai multe mori cari 

produc anual. 1500 lei. 

Locuitorii, în număr de 389, 

S'aii. împroprietărit la 1864 şi 

li s'aii dat 1235 hect. pămînt 

din moșia statului. 

“Terenul cultivabil produce 

cam 875 chile porumb. Alte ce- 
reale nu se cultivă. 

Aproximativ sunt în comună 

1550 1heri, 1200 peri, 1400 nuci, 

1600 cireși și peste 50000 pruni. 

Venitul comunei se urcă la 4406 

“lei anual, iar cheltuelile la 3722 

„lei. Nu dispune de fond capita- 
lizat,. 

Se mărginește la E. cu jud. 

Argeș, de care se desparte prin 

riul Oltul, la V. cu dealul Ple- 

șul și Muereştile, la N. cu mun- 

ţii Carpaţi și la S. cu com. Mu- 
„creasca, 

La N. de vatra satului, la dis- 

tanță de 8 “il. sunt locurile nu- 

mite : Cirlige, Lotrișorul, Clopo- 

ul, :L.unca - Bagi și Puturoasa, 

Spre .N.-V., la distanță de 2—3 

lil. sunt poenile: Onofrea, Va- 

dul - Şindilei, La - Stînă, Plieșul, 

Poeni, Năzaria și Cocinile. Spre 

V. la distanţă de 2—4 kil. sunt 

poenile: Purcărețul, Groșăţul, 

Gangurea. Văi sunt: Căciulata, 
Postea, Puturoasa, Lotrișorul, 

Antim, Călimăneşti şi Gura - 
Văei, 

Prin comună trece șoseaua na- 

țională Rimnicul- Rîul- Vadului, 

„care înlesnește comunicaţia în- 

tre com. Brezoiul, Ciineni, Că- 

“linești, Robești şi Rimnicul. 

Locurile din jurul comunei se 

Cimpul-lui-Dan, Răs. 

  

  

toaca, Naca, Manga, Belegosul, 

Fulga, Spoelile, Piua şi Căciu- 
lata.: Moșia nu s'a vindut în lo- 

-turi la locuitori, fiind ape mi- 

nerale pe dinsa. 

De: com. Călimăneşti 'apar-. 

ține muntele -Neroțul cu 'direc- . 

ţia de la N.-V. spre S.-E. Ca 

locuri însemnate în comună sunt: 

Mănăstirea Cozia, băile Călimă- 

neşti și Ostrovul. ” 

Pe lingă apele dela Călimă- 

nești, destul de bine cunoscute, 

aci maj este un izvor cu apă, 

care conţine putioasă în multă 

“ cantitate, numită de săteni Pu- 

turoasa şi care izvorește din 

dealurile Călimăneștilor. - 

Pe prundurile Oltului se gă- 

sește multă piatră de construcţie. 
Școală există în comună de 

la anul 1837. Clădirea e bună și 

e proprietatea comunei. Se fre- 

cuentează de 61 copii, 52 băeți . 

și 9 fete, din numărul de 282 

copii, 153 băeți şi 1209 fete, cu - 

virsta de școală. E dotată cu. 

3 hect. pămînt în țarină. Ştii 
carte 160 bărbaţi și femei: Cu 

întreținerea, școalei, statul chel- 

tueşte anual 2322 lei. Sunt 2 

învățători. 

Sunt 136 stupi cu albine, 

cari dati pănă la 150 kgr. miere 
" şi 100 kgr. ceară. 

Intinderea comunei, cu izlaz, 

vatra satului și pămînt pentru 

„cultură, este de 1295 hect. a- 

„ fară de proprietatea și pădurea 

statului. In timpii cînd se fac 

prunele, se produce peste 13000 

decal. ţuică, iar în cazul con- 

trariii maximum 1000 decal. 

Aproape de așa numita Masa- 

lui-Traian, între mănăstirea Co- 

zia şi Piscul-Turnului, pe țăr- 

mul stîng al Oltului, la cite-va 

sute de pași mai la vale de Ca- 

lea-lui-Traian şi la o. mică dis- 

tanță de izvorul termal de 270 

C., sunt scoase astăzi la lu- 

„mina zilei mai multe zidării de
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„piatră “cioplită. şi de -cărăniidă, prin păreţi,, comunicau 'căldura sr nm kgri gr, 
a căror formă și dispozițiune din suspensurae. în cella. : Sulfat de magnezi€. -.: „9:9084 
nu lasă nici o îndoială asupra In săpături s'a mai aflat, pe | - Acid carbonic formînd... 
„destinațiunei lor. Sunt rămășițele " lingă vinturi de lănci, cuțite ur- bicarbonate AR 0,058 
unei cetăţi romane, numită Aru- mătoarele: 1. o placă rotundă Idrogen sulfurat liber 
tella, una din stațiunile militare 
de pe limesul alutan. Săpătu- 
rile întreprinse aci de d. Toci. 
lescu avură de rezultat dezgro- 

„parea â două pietre cu inscrip- 
țiuni, inscripțiunile chiar de fun- 

dațiune ale lagărului, cari se a- 

flaii d'asupra porţilor de intrare 
în cetate; Din ele rezultă că 

lagărul a fost construit la anul 
138 d. Chr.,. în timpul :împăra- 

„tului Hadrian,. de: către cor- 
pul auxiliar al Siriacilor săgetași 
(Surii Sagittarii), prin îngrijirea 
lui T. Fl. Constans;; procura- 
torul imperial al Daciei înfe- 

rioare. În interiorul lagărului s'a 

descoperit şi' însemnate resturi 
de:o baiă (balneum) așa cum o- 

bicinuiai Romanii să aibă în 

fie-care castru'al lor, ba chiar 
şi în' sate. Se observă cele trei 
despărțituri absolut: necesare u- 

nei bai: cella tepidaria, (tepi- 
darium) cella caldaria, (calda- 
rium) și cella frigidaria, (frigida- 
rium). 

„In mijlocul construcțiunei se 
află furnalul (hypocausis), şi îna- 
intea lui: camerile pentru în- 

călzit: propnigeum și praefur- 
nium, iar, de o parte și de alta 

a furnalului, caldariele,. ce co- 

munică cu tepidariele, și în față, 

frigidariele. 
Din câldarii și tepidarii s'a 

păstrat Suterana (suspensurae) 
numită: și hypocaust, pardosită 
cu cărămidă și avînd mai multe 

rînduri de stilpișori sai columne 
de cărămidă, înalte 2 picioare 
romane și depărtate una. de alta 

1! picior; pe: cîte. două. din 

aceste ..coloane venea cite o 

cărămidă mare de'2 picioare în 
„. quadrat, “alcătuind pardoseala 
. .cellelor; pe cînd tuburile (tubi), 

ap
 

  

de argint cu inscripţia” Teren- 
:- t(ius) Dec(imianus) sai “Teren- 

t(ianus) dec(urio); 2. o altă placă 
tot de argint cu' inscripția pe 

ea punctată: Valerius, . Valeri- 

anus. eques librarius chortis I 

Hispanorum ex voto posuit, 
-. precum şi 3, inai multe monede 

începînd - cu “August pănă ]a 

Iulia Doamna. : Obiectele, ca şi 

monedele, se păstrează în. co- 
lecţiunea Muzeului, iar inscrip- 

țiunile au fost publicate de 'd. 

Gr. Tocilescu în « Archaeologisch 
Epigraph. Mittheilungen» din Vi- 

ena, vol. XIV. 

Călimăneşti, îsvor de -apă mi- 
nerală, situat. lă extremitatea 

vestică a comunei. Călimăneşti, 

jud. Vilcea. 
" Analiza chimică a apelot ce 
s'a făcut în laboratoriul Școalei 

de poduri și şosele este cea ur- 

„mătoare: 

Sorginţile cari alimentează bazinul cel 

mare, N a 

, | NR kgr. gr. 

Clorură de sodii .. 0,7814 
„» de calce , 0,0737 

> de magnezie 0,0337 

Carbonat de calce . 0,0598 

» + de magnezie :— — 

Sulfat de calce . 0,0161 
Iodură de magnezie 0,0003 

Bromură „.. 0,0002 

Acid carbonic formînd . 

" bicarbonate . 0,0149 
Idrogen sulfurat liber . 0,00143 

Sorgintea de lingă stabiliment- despre 

partea nord. i! kgr. gr. 

Clorură de sodiă - 0,0012 

» de calce 0,0039 

» * de -magnezie ' ——: 

Bromură . ..- . ——. 

Carbonat de calce . 0,164 

» >» magnezie 0,115 

“în niște condițiuni 

  

.0,00006 . 

Această localitate este: înzes- 

trată cu un frumos stabiliment 

balnear. 

Așezat în mijlocul unei naturi 

de o frumuseţe: încîntătoare și 

higienice 
dintre: cele.mai bune, -stabili- 

mentul balnear. de :la . Călimă- 

nești posedă toate necesităţile 

„cerute de știință” pentru: tra: 
-.. tamentul. 'balneo-terapeutic,:: ce 

cu totul lipsea în țara noastră. 

“In faţa stabilimentului se află, în . 

mijlocul Oltului, o insulă, ce poar- 

tă numele de Ostrovul, punct de 
atracţie al acestei staţiuni bal- 

neare,. În partea de V. are dea. . . 

luri înalte acoperite cu verdeață. 

Spre aripa stingă sunt munţi . 

înalți; în faţa sa are pe bătiînul 
Olt și șoseaua puternicului Tra.. 
ian de glorioasă aducere aminte. 

Lucrările pentru captarea a- 

pelor s'aii întreprins şi. condus 

de. specialiști. francezi. Primele 

lucrări s'aii început în anul 1883. 

* Apeledela Călimănești cloro- 

„ sodiceisulfurbase sunt atermale 

şi sunt întrebuințate cu folos în 
' reumatizm,. scrofula, anemia, si- 

:filis și diferite leziuni osoase, 
D-l Dr. Bernard, în a'sa lu- 

crare făcută :în 1884 asupra a-' 
«pelor din Vilcea, se ocupă în 

special de izvoarele de la Căli- 

“mănești, : după .ce' face o. com- 

parațiune între. apele :acestora - 

și a celor. mai importante sor- 

'ginte sulfuroase din Europa, con- 
"chide în modul - următor: «așa 

. dar, sorginţele de Ja Călimăneşti, 

sunt mai bogate în constitutive 

-sulfo-fere: de cît staţiunile renu- 

“mite de pe continentul Europei 

ca de pildă: Aachen, -Aix-les- 

Bains, Canterets, Eaux-Bonnes,
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St. Sauveur, Vernet, Baden, 

Pystyan, Teplitz și Kreutznach. 

Următorul tabel ne dă nu- 

mărul băilor făcute (1), precum 

şi încasările din băi și ape (2): 

1 2 

"1893 5394 19759 lei 
1594 5490 20950 » 
1895 4000 23906 » 

1896 2737 22069 » 

1897 2057 20239 » 

In anul 1897 Călimăneşti ai 

fost vizitaţi de aproape 1500 de 

persoane suferinde. 

Călimăneşti, sat, face parte din 
„com, rar. cu. același nume, pla- 

iul Cozia, jud. Vilcea. Are o 

populaţie de 1315 loc. (609 băr- 

baţi şi 706 femei). Aci sunt a- 

pele minerale, numite Băile-de- 

- la-Călimăneşti. E reședința co- 

munei. Are o școală frecuen- 

tată de 59 copii. 

Călimăneşti, căzu, în com. Pă- 

dureni, pl. Șușiţa, jud. Putna, 

E situat pe piriul cu același 

nume, Are o populaţiune de 

240 .locuitori, cari trăesc în 75 

case. In cătun este o biserică, 

cu hramul Adormirea. Nicolae 

Mustea pomenește că în acest 

sat şi-ar fi trimis Buhuș Hat- 

manul soţia, împreună cu alte 

" gloate ale lor, refugindu-se di- 

naintea, lui Petriceicu-Vodă. In 

anul 1803, satul Călimănești a- 

parținea postelnicesei Catrina, 

Mai tirzii, parte din moșia Că- 

limănești întră în stăpînirea ba- 

nului Mateiii Vidrașcu ; iar parte 

se stăpinea de Sandulache Sturd- 

za, de căminarul Gh. Lipan, pa: 

harnicul Șerban Bontăș și de 

serdarul Alecu Bălțatul, cliro- 

nomii serdarului Ion Giţă. 

Călimăneşti, Zea/, la nordul co- 

munei Muereasca-d.-s., plaiul Co- 

zia, jud. Vilcea, cu direcția de 
la V. către NE,   
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Călimăneşti, gea/, în raionul co- 

munei cu același nume, plaiul 

Cozia, jud. Vilcea, pe care se 

cultivă 50 arii vie. 

Călimăneşti, moşie a statului, ju- 

dețul Vilcea, care împreună cu 
Gura-Văei (fără băi), pendinte 

de mănăstirea Cozia, s'a căutat 

în regie de stat, aducind un 

venit anual de lei 5200. 

Călimăneşti, cu/pe de munte, ju- 

deţul Vilcea. Este o prelungire 

a culmei Olăneşti, coprinsă între 

piraele Gura-Văei și Căciulata. 

Călimăneşti, zădure a statului, 

situată în comuna Călimăneşti, 

pl. Cozia, jud. Vilcea, fostă pen- 

dinte de mănăstirea Cozia, în în- 

tindere de 6637 hect., formată 

din trupurile: Călimănești (5224 

hect.), și Buta cu Gura-Văei 

(1413 hect.). 

AA 
Călimăneşti, zirîz, pe teritoriul 

comunei Pădureni, plasa Șușiţa, 

jud. Putna, care se varsă în 

„Siretul. 

Călimăneşti, va/e, jud. Vilcea. 
Izvoreşte din dealul Gangurea; 

trece prin mijlocul căt. Călimă- 

neşti și se varsă în Olt, la Estul 
comunei, E 

Călimăneşti- Boereşti, sa/, în 
jud. şi pl. Tutova, com. Lălești, 

spre S.E. de satul Lăleşti. Are 

465 locuitori, din cari 60 ştii 

carte. Locuesc în 127 case, 

Călimănești-Răzeşi, sas, în jud. 
şi plasa “Tutova, com. Lălești, 

spre S.-lE. de satul Lăleşti. Are 

o școală primară de băeţi. 

Călin (Piscul-lui-), dea/, lung 
de 600 m., com. Rijleţul-Vieroș, 

plasa Vedea-d.-s., jud. Olt. Are 
direcția de la N. la S$.   
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Călina, com. rur., pl. Oltul-d.-j., . 

jud. Vilcea. N'are nici un că- 

tun alipit. Se crede că-și trage 

“numele de la o femee Călina. 

- Este situată pe Valea-Oltului, 

sub dealul Călina, la 49 kil. de- 

parte de capitala judeţului și la 
5 kil. de a plășei. 

Are o populaţie de 1634 lo- 

cuitori, 865 bărbați și 769 fe- 

mei, în care intră şi 7. familii 

de Țigani. Sunt 290 case și 2 

bordee. 

Aci sunt 2 biserici vechi de 

Jemn. Anul fondărei și ctitorii 

lor nu se cunosc. Acum s'a mai 

zidit o altă biserică de zid'al 

cărei ctitor este D- Ioan D. 

Linţoii, 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, dar mai mult cu viti- 

cultura. Ei desfac vinurile prin 

Drăgăşani, Craiova, Bucureşti 

şi alte orașe. 

Sunt în comună: 12 cai, 100 

boi, 60 vaci și.250 oi, 

Pe rîul Olt, în raionul comu- 

nei sunt 3 mori. Locuitorii, în 
număr de 160, s'aii :împroprie- 
tărit la 1864, cind li s'aă dat 

467 hect. pămint în moşia sta- 

tului, Drăgășani. 

Pe cimpiile acestei comune a 

poposit Tudor Vladimirescu la 
anul 1821. cu pandurii săi...) 

Școala datează de 30 ani. Se 

frecuentă de 7. copii, 6 băeți şi 

1 fată, din numărul de 113, 61 

băeţi și. 52 fete, cu virsta de 

şcoală. Este dotată în țarină cu 

12 hect. pămînt. Ştii carte 5o 

bărbaţi și nici o femee. Cu în- 

treținerea școalei, statul cheltu- 

ește anual 1404 lei. - 

Vatra satului are 150 hect.; 

iar comuna cu izlaz cu tot are 

467 hect. pămînt, Țuică se fa- 

brică cam 1200 decal.. 

Prin comună trece şoseana 

națională Traian. 
Veniturile comunei se urcă 

la suma de 2662 lei și cheltue-
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lile la 1957 lei anual. Dispune 

- d'un capital de-1342 lei. 

“E brăzdată de: dealul Călina 

"şi udată de valea Groșerea, care 

„ izvorește din dreptul com. Prun- 
deni, . vine prin valea numită 

„ Groșerea şi 'se varsă în Olt. Spre 
S., în apropiere de comună, este 

"- oraşul Drăgășani, spre N. com. 

Prundeni, spre E. riul Oltul şi 
spre V. com. Mitrofani. 

Călina, dea/, în raionul com. Că- 

- - lina, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, 

"pe .care se cultivă 296 hect. și 

50 arii -vie, | 

Călina, “pirtă, izvorește de sub 

dealul Măgura, din com. Gir- 

-- beşti, plasa Funduri, jud. Vas- 

luiii, trece printre com. Gîrbești 

şi: Țibăneşti și se varsă în pi- 

- riul Șacovăţul. 

Călina, vă/cea, jud. Olt, com. Spi- 

- neni, pl, Vedea-d.-j. 

Călina, ză/cea, izvorește din Dea- 

lul-Papii, com. Mărgineni, plasa 

„"Cerna- d.-j., jud. “Vilcea, trece 

către V. prin comună și se varsă 

în riul Cerna. 

„Călineasca, pâăzure, supusă re- 

-gimului silvic, pe proprietatea 

Negrești, com. Beleţi, pl. Pod: 

goria, jud. Muscel, în întindere 

- de 2500 hect,, împreună cu tru- 

- pul de pădure 'Topoloveanca, 

“compusă din stejar, fag, car- 
pen și anin. 

Călineasca, pisc, spre S. de com. 

-„ Posești, plasa Teleajenul, jud. 

.. Prahova. Desparte com. Ploeşti 

„+ de. comuna Tirlești și căt, Go- 

„ geasca., Acest pisc serveşte de 

- pășune vitelor. : 

Călineasca, zirii, izvorește din 

;- fundul văei Călinești, pl. Pod- 

„” goria, jud... Muscel, curge spre 

a 
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S., se întoarce puţin spre E. 
prin căt. Turculești, se varsă în 
apa Izvorul și împreună în rîul 

Argeș la com. Golești-Badei. 

Călinei (Dealul: -), deal, în jud. 
Roman, plasa Moldova, comuna 
Ciîrligul, spre Sud de satul. Cir- 
ligul. 

Călinei (Poiana-), șes, com. O- 
gretinul, plaiul Teleajenul, jud. 

Prahova. S'a numit ast-fel de la 
numeroșii călini ce' o acoperă. 

Călinei (Valea-), vaz, la Nor: 
dul com. Traianul. Dă în Va- 

lea-Suroaei, jud. Teleorman. 

Călinele, câmp. (Vezi Dăroaia, 

jud. Vilcea). 

Călinescul, 70șz2 moşnenească, 
în jud. Buzăă, com. Finţești, de 

aproape 520 hect., din care 200 

pădure, restul vii, livezi, ară- 

turi şi fîneață. 

Călineşti, com. rur., situată în 
jud. Botoșani, partea de N. a 

"plăşci Siretul. Se întinde pe şe- 

- sul Siretului. și dealurile din 

-- dreapta și “stinga sa. 

„E formată din satele: Buce- 

cea, Călinești, Grigorești și Si- 
minicea-Miclescu, Are o supra- 

față de 4750 hect, şi. o popu- 

laţie “de 790 familii, sai 3257 

suflete, cari locuesc în 708 case. 

Pămiîntul este productiv. Lo- 

curile cultivate ai o întindere 

de 2989 hect. 

In partea de S.-V. a comu- 
nei se află pădurea Grigorești, 

de aproape 429 hect., iar în 

partea de N. şi E. pădurile Sta- 

tului Bohoghina și Găvanele 180 

„ hect,, toate se exploatează sis- 
tematic. 

Vite sunt: 913 boi, 633 vaci, 

360 cai, 2016 o, 6 capreși 878 
porci. 

Călinești, com. zur, 
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Sunt 324 stupi cu albine. 

In comună sunt 8 comer- 

ciânți, cari ţin cîrciume și 31 

meseriași, 

Comuna e străbătută de ca- 

lea ferată Botoșani - Vereşti, a- 

„vînd şi staţie la Tirgul-Bucecea, 

şi de calea naţională Mihăileni- 
Botoșani. 

In comună sunt 4 iazuri şi 

„15 mori de apă, din cari 11, 

pe piriul Izvorul, sunt proprie- 

tăți ale statului și aduc un venit 
anual de. 4800 lei. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 6860 'lei, 14 bani, îar la 

chelueli 6673 lei, 9 bani. 

Sunt 4 biserici, deservite de 3 
preoți și 7 cintăreţi și 1 școală 
mixtă a statului, cu 1 învățător, 

53 băeţi și 7 fete. Numărul co- 

piilor,' din toată comuna; în -e- 

tate de a urma la școală e de 
207 băeţi și 198 fete. 

plasa Pod- 
goria, județul Muscel, situată 
la S. de Cîmpulung, :pe malul 
stîng al riului Argeș și pe par- : 
tea dreaptă a -văei Circinovul. 
De la “această comună pănă la 
Cimpulung sunt 69 kil.; pănă 
la reședința judecătoriei de ocol 

„5 kil. şi pănă la subprefectură 
12 kil. 

1. Se mărginește la N. cu com. 
Țigănești, la E. cu com. Topo- 
loveni și Goleşti-Badei, la V. 
cu com. Gorganul şi la S. cu 
judeţul Argeș, de care se des- 
parte prin riul Argeș. 

Are o populaţie: de. 1621 1o- 
cuitori romini (876 bărbaţi şi 
745 femei) cu 413 capi de fa- 

milie, cari trăesc în 401 case, 

Se compune din 3. cătune: 
Călinești, Turculești și Viti- 

chești, cu reședința în cătunul 
Turculeşti. 

Locuitorii posedă: 49 cai, 

899 boi și vaci, 4 bivoli, 271 oi, 

348 porci și 4 capre. ..
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„Coinuna se întinde pe o su-. 
-prafață de 1055 hect. 

Locuitorii posedă pămîntul 

prin împroprietărire pe' moșiile 

- statului Cozia și Giiseanca, Co- 

"troceanca- Slătineanca şi 

| pentru cult 176 lei. 

- dealul 

- Slătineanca, Mirzolea şi Dealul- 

“Romanov și a d-lui 

Cas- 

trișoaia, pe .proprictatea d-lui 

Grigore 

Șutzu, Atunci s'aii împroprietă- 

"rit 270 locuitori. 

Numărul contribuabililor este 

de 313. Budgetul comunei este 

“la venituri de 2525 lei, 61 bani 

şi la cheltueli de 1988 lei, 61 bani 
- (1859—90). Pentru școală se 

cheltuește 140. lei anual! și 

Comuna este înconjurată la 

Nord de dealuri acoperite cu 

vii şi livezi de pruni, precum: 

Chiciura, Unguroiciul, 

Bisericei.. Aceste dealuri sunt 

„ramuri din Carpaţi. 

In partea de Sud este udată 

„de riul “Argeș, care. desparte 
“comuna de judetul Argeș și de 
pîraiele: .Spoita, Călineasca.. și 

“Izvorul. Prin mijlocul comunei, 
. de la V. spre E, trece: calea 

ferată București-Pitești și şo- 

-“seauă. națională de la. Bucureşti- 
- Piteşti-Frontieră, ambele mer- 

gind -aproape paralel. Din calea 

națională, la Sud, pleacă trei dru- 

„. muri mari neșoseluite,. numite 

“ La-Locuri, cari . merg pănă .în 
„ziul: Argeș; iar la Nord 'cite 

„"trele cătunele : sunt. străbătute 
-:de şosele bine .întreținute,. câri 

“munele: 

leagă comuna Călinești cu: co- 

Gorgânul la V.,. To- 
poloveni şi “Țigănești: la - Nord. 

.. In centrul comanei, peste 'riul 
” Călineașca, pe șoseaua națională 

: București-Piteşti, 'este un pod 

-ide lemn. Are: 3 biserici, în fie- 

“”eare:cătun.! cite una, deservite 

„de 3 preoți și 6 cîntăreți; o 

” şcoală mixtă, frecuentată de 41 

„elevi, din numărul de 180 copii 

în vîrstă. de-școală.. Cu întreți-   

„ nerea şcoalei statul cheltueşte 

1296 lei anual. . 

Ştii carte % bărbaşi și IO 
femci. - 

Jutre cătunele Turculeşti și 

„ Viţichești este o inoară de a- 

but, proprietate a d-lui G. Ma- 

nolescu, i 

Călineşti, comună rurală, pl. Fi- 

“ lipești, jud. Prahova. După ac- 
tele 'ce există în arhiva primă- 
riei, se vede că această comună 

datează din anul 1859. Și-a luat 

numirea de la proprietarul moșiei. 

Este situată între rîurile Pra- 
hova și Proviţa, la 20 kil; de- 
parte de capitala județului. şi 

la 3 kil. de a plășei. 

Se compune din trei cătune: 

Călinești, Cătina și Siliștea-Dea- 

lului, cu o populațiune de 6oş 

loc. (309 b., 296 f.), avind 145 

capi de familie; 126-contribua- 

-bili. Sunt 145 case 'de locuit. 

. In comună este o singură bi- 

serică și o capelă a D-riei Maria 

Cantacuzino. Biserica este fon- 

“dată din. timpul domniei lui 
Mateiii Basarab. Ctitorii nu i.se 
cunosc,'de oare-ce inscripția s'a 

- şters,. Această biserică e deser- 

vită de un singur preot. S'a repa- 

rat de răposatul General Ma- 

vru, proprietarul moșiei, care a 

dat-o fiicei sale Maria I. Canta- 

“cuzino. Aci este un frumos pa- 

lat și -alee, ce 'duc spre co- 

" muna Filipești-de-Pădure. 

" Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura. Produsul: muncei îl 

desfac la Ploești, reședința ju- 

dețului, - i 

Locuitorii, în număr de 93, 

s'ai împroprietărit la 1864 pe 

moşia lui G. N.. Mavros, cînd 

li saă dat 321 hect. pămînt. 

Ei au 23 cai și epe, !44 boi, 

38 vaci, 16 viței, 25. capre, 

633 gi, .124 "porci, 

- In raionul comunei, pe riul 

Prahova, sunt două mori. 

- muna Licuriciul, 

- tută de șoseaua; judeţeană 1 Tă-   

Școala datează în comună de 
la 1870. Localul e proprietatea 

- comunei, dăruit de d-na Maria 
Cantacuzino. In anul trecut s'a 
frecuentat. de 51 băeți şi 1 fată, 

din numărul :de 136 copii în 
virstă de școală. Cu întreţinerea 
a statul cheltuește. anual' 1080 

i. Ştii carte 6o bărbaţi şi 4 
a EI 

In anul 1893 s'a fabricat î în 

comună 1800 decal. ţuică și 

1000 decal. “vin. Giîndacii de! 

mătase dai pănă la 25 kil.go-: 

goși. Stupi cu albine sunt 3ş. 

Pămîntul e pietros.. Terenul 

ce se cultivă a produs, în anul 

1892, 1056 hectol. gri,” 1208 

hectol. porumb.: 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 4 cîrciumari. 

_ Veniturile comunei se urcă 

la 1756 lei și: cheltuelile!. la 
1675 lei. 

" Şosele vecinale 'o.pun în 
comunicaţie cu comunele: Fi- 

lipești, Filipești-de Pădure, Flo- 

reşti Și. Măgureni, i . 

Călinești, cont. pur, în-jud. Te- 

leorman, pl. Tirgului, în par- 

tea de S.I., pe platoul dintre 

Valea - Teleormanului și Valea- 

Ciinelui. 

Se mărginește la s, cu co- 

muna Mavrodinul, la N. cu co- 

“-muna Bivolița, la E. cu com. 

Orbeasca- d.-j. şi la V. cu co- 

Este străbă- 

tăreşti-Zimnicea, . , 

Intinderea. acestei com.,: din: 

preună cu proprietăţile de pe: 

“ dinsa, este de 2000 hect. Pro- 

prietarii principali sunt :. D-l M. 

Rimniceanu și moștenitorii de- 

cedatului C.. Aninoşianu, avînd 

fie-care cite 650 hect. Pe proprie- 

tatea d-lui M. Rîmniceanu se 

'află și. o pădure de 40 hect: 

Locuitori împroprietăriți sunt.în 

număr de. 146, pe 700 hect. Pe
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58 hect. sunt sădite vii, iar în 
Valea-Ciîinelui sunt livezi de fi- | 

neţe, în întindere de aproape 

100 hect. şi osebit alte vii de 

27 hect. . Solul este prea puţin 
- accidentat” şi este fertil. 

Populaţiunea comunei este de 

1107 suflete, din cari 318 capi 

de familie. Sunt 218 contrib. 

Numărul vitelor din. comună 

este de 3130 capete, din cari 

786 vite cornute mari, 192 cai, 

1972 oi şi 180 porci, 

Budgetul comunei este de lei 

3221, bani 57 la venituri și de 

lei 3204, bani 48 la cheltueli. 

Are o școală frecuentată de 

26 elevi; o biserică, deservită 

- de doi preoți şi doi cîntăreți; 

moară cu aburi. | 

Comuna Călinești. se leagă 

” prin șosele vecinale cu Lăceni 

și Obeasca-d.-j., precum și cu 

com. Niavrodinul, 

Bivoliţa. 

Vechea denumire de Şetrarul 

i-a fost dată după rangul pro- 

prietarului de pe vremuri, care 

era şetrar:, Parte din locuitori 

“sunt veniţi aci de prin alte părţi: 

unii de.la com. Talpa, din jud. 

Vlaşca și alții de la Roșiori-de- 
Vede. Din această împrejurare: 

“satul-s'a împărţit în două ma- 

halale : una a Tăipenilor și cea- 

Valtă a Rușăneştilor. 

Călineşti, com. rur., pl. Cozia, 

jud. Vilcea, compusă din 5 că- 

tune: Călinești, Golotreni, Cor- 

bul, Proeni și Țuţulești. 

Este situată pe valea rîului 

Oltul, pe malul stîng al Lotru- 
„lui şi pe ambele maluri ale gîr- 

lei : Călineștilor, la 40 kil. de- 

- parte de reședința judeţului și 

„la 30 kil. de a subprefecturei. 

„Se mărginește la E. cu com. 
-* Racoviţa, din jud. Argeș, de care 
“se desparte prin riul Oltul, la 

V. şi la S. cu com. Brezoiul și 
„„la. N. cu com, Robeşti. 

“67470. Marele Diclionar Geograţic, tot, II. 

SS 

Licuriciul și 
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Are o populaţiune de 509 lo- 

cuitori, 273 bărbaţi și 236 fe- 

mei, în.care întră și 4 familii 
„de Țigani și 10 lucrători Ita- 

lieni. Sunt 135 capi de familie; 

130 contribuabili. Locuesc în 
140 case. i 

In -coprinsul comunei,. afâră 

de schitul Cornetul, mai sunt 

2 biserici: una în Călinești, că- 

tunul de reședință, zidită la anul 

1773; de moșneni şi a doua 

în cătunul Proeni, fondată de 

Constantin Davidescu din Rim- 

nic, la anul 1798 șial cărui am- 

von s'a făcut de părintele Ma- 

carie Monahul și Iamandi din 

Riîmnic, la. 1817. 

Afară de aceste biserici, lin- 

gă cea din căt. Călinești, a mai 

" fost în vechime o altă .biserică 

de lemn, căreia i se vede teme- 

- lia, Tot asemenea și lingă cea 

din Proeni a fost o biserică de' 

lemn, în care, 'zice tradiţia lo- 
cală, s'ar fi celebrat căsătoria 

“lui Mihaiă- Viteazul. 

Locuitorii se „ocupă cu creș- 
terea vitelor; puţini şi cu.agri- 

cultura, de oare-ce nu e mult 

pămînt agricol. Se mai ocupă 

şi cu căratul de plute de scîn- 

duri pe apa Oltului. Fi ai 30 
cai, 105 boi, 180 vaci, 800'ca: 

“pre, 1700 oi și 190 porci. 

Pe valea Călineşti, în! raio- 

nul com., sunt 2 pive și 3 moră, 

Locuitorii sunt moșneni, a- 
" fară de cei din căt. Țuţulești, 

cari s'a împroprietărit la 1864 

„pe moșia Eforiei Spitalelor Ci- 

vile din Bucureşti. De această 

comună aparţin munții: Șasa, 

Priporul, -Feţele-Cheilor, Pălti- 

nei și Vevereţul. In munții Șasa 

- şi Priporul sunt stine şi înțăr. 

cători, Da 

- Comuna Călinești este brăz- 

dată de dealurile: Richiţile, 
Pleașa, Rădeia, Chilia, Suliţa, și 

Virtopul. Este udată de riul 

Oltul, în care este Ostrovul-Bul- 

"munci. 

“riştii la 1S21, 
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zului și Ostrovul- Bisericei, de 

Lotrul, Beţelul, Călinești și Lo-- 

trișorul, toate vărsîndu'-se în 

Olt, în raionul acestei comune, 

Ca locuri izolate sunt mai multe 
stînci de piatră, precum: Pie- 
trile-Smeilor, Pietrele-Văcarului, 

Moțata, Albiori și Piatra- -Spin- 
tecată. 

In stincile munţilor de pia- 
tră sunt cite-va peșteri; 

Școala datează în comună de 

la 1883 şi este proprietatea co- 

E frecuentată de .26 
copii, 17. băeți și Q fete, din 

" numărul de 64 copii, 33 băeţi 

și 31 fete, în vîrstă de școală. 

"Ştiu carte 120 bărbaţi şi 40 fe- 
mei. Cu întreținerea şcoalei sta- 

tul cheltuește anual: 1080 Iei. 

Comuna e 'situată pe drumul 
“ pe unde a mers Traian în con- 

tra Dacilor. Tot pe aci a tre- 

cut o parte din armata lut Mi- - 

„ haiiă-Viteazul contra Ungurilor ; 

o' parte: din armata rusească 

la 1848 în Transilvania; ete- 

de goana Tur 
cilor. 

“Sunt în comună 60 stupi cu, 
- albine. 

Se fabrică pănă la 400 deca- 

litri ţuică. | 

Toată comuna are aproape 

1000 hect. pămînt, pe care nu 

“se cultivă .de cât porumb şi a- 

„ cesta în puţină cantitate. : 

“Șoseaua naţională  R.-Vilcea- 

Rîul-Vadului înlesneşte: comuni- 

caţia cu com. Robești la N. și 

Brezoiul la S. Mai este de o" 

“parte un drumde care, ce'o - 

pune în comunicaţie cu. com...- 

„ Racoviţa peste Olt, 

Veniturile comunei se ridică 

la suma de 1715 lei. anual și 

cheltuelile la 1643 lel. 

Călinești, sat, în jud. Botoșani, 

situat pe coasta” dealului Căli- 

neşti, în partea 'de S.-E. a co- 

munci Călineşti,. pl.: Siretul şi 

3
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spre S. de tîrgul Bucecea. Are 

o suprafață de 2137 hect. şi o 

populație de 175 fam., sai 816 

suflete, locuind în 170 case. 

Are 1 biserică de zid, făcută 

de Scarlat Miclescu, vechii pro- 

prietar, deservită de 1 preot și 

2 cîntăreţi;, o şcoală mixtă, cu 

un învăţător, 53 elevi și 7 e- 

leve. Copii în etate de școală 

sunt 75 băcţi și so fete. 

Vite sunt: 493 vite cornute, 

117 cai mari și mici, 1086 oi, 

6 capre, 372 mascuti. Suut 135 

stupi cu albine. 

Se află aci 3 cîrciumari, 3 

comercianţi și 8 meseriași. 

Se povesteşte că numele de 

Călinești s'ar fi păstrat de la o 

călugăriţă, numită Călina, care 

fusese stăpină pe o parte din 

acel loc, unde se crede a fi 

existat schit și chilii. 

Satul Călinești era așezat o- 

dinioară mai aproape de Siret, 

pe locul numit Siliştea, unde se 

observă ciîți-va pomi, urme de 

ruine de biserică, cărămizi și 

pietre sfărămate, un cimitir, ș. a. 

Proprietarul, Const. Miclescu, a 

tăiat pădurea, ce se afla pe lo- 

cul satului de astăzi și a stră- 

mutat pe locuitori unde se gă- 
sește astăzi satul Călinești. 

Călineşti, sa, jud. Dorohoii, pe 

moșia cu asemenea numire, com. 

“Lozna, pl. Berhometele, cu 42 
fam., 128 suflete, așezat pe ri- 

dicătura unui dimb. 

Proprietatea este a d-lui Scar- 

lat C. Virnav, cumpărată de la 

Gr. M. Holban. Biserica cu pa- 

tronii Sf. Mihail şi Gavriil, fără 

deservenţi, este mică, vechiă, de 

lemn, făcută în anul 1853 de 

Spătarul M. Holban, fost pro- 
„_prietar. Calitatea pămîntului, în 

cea mai mare parte, este de 

mijloc. Sătenii improprietăriţi au 

67 hect.; proprietarul are 7286 

hect., 44 arii cimp.   
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Piriul principal ce trece pe 

moșie este Molniţa. Drum, acel 

ce duce la Mihăileni. 

Hotarele sunt: Lozna, Căn- 

deşti, Dersca și “Talpa. 

Călineşti, saţ, în plaiul Cerna, 
jud. Mehedinţi; ţine de com. 

rur. Bilvănești, 

Călineşti, sa, jud. Muscel, face 
parte din com. rur. Călinești, 
pl. Podgoria. Este situat la V. 

comunei şi se întinde pănă în 

riul Argeș. In centru este stră- 

bătut de piriul Călineasca, peste 

care s'a construit un pod de 

lemn pe șoseaua națională, îar 

la N. are dealul Mirzolea, aco- 

perit cu vii și livezi întinse, 

Prin mijlocul comunci trece 

calea ferată Bucureşti-Piteşti și 

şoseaua națională de la Bucu. 

rești spre Pitești, 

Are o biserică, deservită de 

I preot şi 2 dascăli, clădită cu 

cheltuiala locuitorilor. Populaţia 

satului e de 570 locuitori, 

Călinești, saz, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Negri, pe malul 

sting a riului Siret, spre N-V. 

de satul Negri şi la o depăr- 

tare de 250 m. de el. Este a- 

şezat pe malul Siretului, într'o 

pozițiune joasă și. mlăștinoasă, 

Este reședința comunei Negri. 

Are 26 capi de fam. 26 con- 

tribuabili, 113 loc., din cari 16 

știi carte și 29 case. Populaţia 

este numai romînă. Sunt 134 
vite mari cornute. Are o bise- 

_rică de zid și o școală primară 

"mixtă, care, în anul școlar 1886— 

1887, a fost frecuentată de 42 

elevi, 40 băcţi şi 2 fete, din 50 

elevi înscriși, 43 băeţi şi 7 fete. 

Drumul de la acest sat și pănă 

la Drăgești, de unde începe şo- 
seaua, este foarte anevoios. 

Călineşti, sa/, face parte din co- 
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muna rurală cu același nume, 

pl. Cozia, jud. Vilcea. Are o 

populaţie de 271 locuitori, 138 

bărbaţi și 133 femei. Este si- 

tuat pe ambele laturi ale şoselei 

naționale Riîul-Vadului şi pe ma- 
lul Oltului. 

Aci este reședința comunei şi 

şcoala. Ca populaţie școlară are 

32 copii, 16 băeți și 16 fete, 

din care urmează $, 4 băeţi și 

4 fete. . 

Călineşti, căzu, pendinte de co- 

muna Poiana, jud. Olt, pl. Siul- 

d-j., situat la $., pe piriul Caăl- 

mățuiul, la distanță de 1 kil. de 

Poiana, reședința comunei. Are 

800 locuitori, din cari 239 sunt 

împroprietăriți după legea rurală 

din 1864 şi după cea din 1879. 

Ei posedă: 24 cai, 23 epe, 154 

boi, 41 vaci, 700 oi și 120 

porci. 

Aci se află o biserică, clădită 

în anul 1892 și deservită de un 

singur preot, plătit din budge- 

tul comunei. 

"Pe teritoriul acestui cătun, sta- 

tul posedă proprietatea Gilmeele 

cu pădurea Braniștea. 

Călineşti, câfun, al comunei Vul- 

peni, pl. Olteţul-Oitul-d.-s., jud. 

Romanați, situat pe partea cea 

maj de N.-V. a plășei. Are 200 

locuitori, - formînd 50 fam. de 

Romini. E o biserică, Intrarea- 

în-Biserică (1821), deservită de 

I preot şi 2 cîntăreţi, 

Călineşti, cătun, comuna Cepari, 
plasa Oltețul-Oltul-d.-s., județul 

Romanați. Are 100 de fam. și 

o biserică, Sf. Nicolae (1832), 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 
tăreți. 

Călineşti, /a//ă, în jud. Romana, 

pl. Fundul, com. Negri, lingă 

s., Călinești. Este formată din 

izvoare și fără nici o .scurgere.
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Călineşti, Zea/, în raionul comu- 
nei Călinești, pl. Podgoria, jud. 

Muscel, pe care se cultivă 126 
hect. vie. 

Călineşti, dea/, com. Călinești, 
pl. Filipești, jud. Prahova, pe 
care se cultivă 48 şi jum. hec- 
tare vie. 

Călinești, 72a/za/a, în plaiul Cerna, 

jud. Mehedinţi, ţine de com. 
rur. Marga. 

Călineşti, 'a/ala, în com. rur. 

“Almăjelul, pl. Cimpul, jud. 1 Me- 
hedinţi. 

Călineşti, mojșze a statului, în ju- 
dețul Roman, pl. Fundul, com. 

Negri, arendată (1887), împre-. 
ună cu moşia Cătunel, cu lei 
8200 anual. 

Călinești, 1oşie, situată pe teri- 

toriul comunei cu același nume, 

din plasa Tîrgului; jud. Tele- 

orman, Ca și comuna din care 

face parte, poartă și numirea de 
Șetrarul, 

Călinești, zăzure, în plaiul Cer- 

na, jud. Mehedinţi, ţine de co- 

muna rurală Marga. 

Călineşti, zăzure a statului, în 

jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Negri, pe moșia cu asemenea 

numire, în întindere de 240 hec:- 

tare. 

Călineşti, za/e, în com. rur. Ci- 
reșul, plaiul Cerna, județul Me- 

: hedinţi. 

Călineşti, va/e, udă partea de 

N. a comunei Călinești, plaiul 

Cozia, județul Vilcea, 'și, după 

ce primește de afluente pîrtul 
Lotrișorul se varsă! în Olt, în- 

tre cătunele Călinești și “Țuţu- 
leşti din plaiul Cozia. Izvoreşte   
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din muntele Robul, pendinte 

de: comuna Robești. 

Călineşti (Virful-), pute, si- 
tuat în: com. Tirlești, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova, acoperit 

parte cu pădure, parte cu fi- 
neaţă. 

Călineşti cu Slătineanca, pro- 

prietăji ale statului, jud. Muscel, 

cari S'aii arendat, pe periodul 

1885—95, cu 8700 lei anual, 

Călinești-Slătineanca, moșie a 
statului, în comuna Călinești, 

plasa Podgoria, jud. Muscel, pe 

care locuitorii ai vii supuse em- 

- baticului și răscumpărate de o- 

tașnița, la care erai supuse. 

Călineştilor (Dealul-), Zea/, în 
jud. Dorohoiii, ce se întinde pe 

moșiile Lozna și Călinești, eo- 

muna Lozna, pl. Berhometele. 

Conţine năsip şi prundiș găl- 

buiii, ce se scoate pentru şosele. 

Călinișul, dea, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., din com. Bucșești. 

Călinişul, zea/, jud. Bacăi, pl. 

" Tazlăul-d.-j., pe teritoriul com. 

Boșoteni. 

Călinişul, zăzure, jud. Bacăă, 
pl. Tazlăul-d.j., com. Boșoteni, 

proprietatea d-lor S. Tăzlăuanu și 

T. Rafail. Intinderea sa este de 

300 hectare. Este foioasă (fag 

și stejar) și este supusă regi- 

mului silvic. 

Călinişul, za/e, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-j., com. Boșoteni, for- 

mată de către dealul cu ace- 

lași nume, pe teritoriul satului 

Enăchești. 

Călinovăţul, Zea/, în com. rur. 
Cireșul, plaiul Cerna, judeţul 
Meliedinţi.   

CĂLMĂȚUIUL . 

Călmăţuiul, p/asă, jud. Brăila, si- 
tuată în partea de S. a jude- 
ţului și numită ast-fel după pi- 

rîul Călmăţuiul, care formează 

“limita nordică a acestei plăși. 

Se mărginește la E. cu plasa 
" Balta, la N. cu plasa Ianca, la 

S. cu judeţul Ialomiţa și la V. 
cu județul Buzăii. Această plasă 

este formată din comunele: 

1. Chichineţul, cu satele: Chi- 

„chineţul și Chioibășești. 

2. Ciocile, cu satul Ciocile, 

3. Cioara-Doicești, cu satele: 
Cioara-Doicești, Corcanul. 

4. Cioara-Radu-Vodă, cu sa- 

tele: Cioara-Radu-Vodă, Vină- 

tori şi Ciorușca, 

5. Colțea, cu satul Colțea, 

6. Fleașca, cu satele: Fleașca 

și Scărlăteşti. | 

7. Dudescul, cu satul Du- 

descul. 

8, Jugureanul, cu satul” Ju- 

gureanul. 
„9. Roşiori, cu satele: Roși- 

ori și Ulmeni. 

10. Ruşeţul, cu satul Rușeţul. 

11. Slujitori-Albotești, cu sa- 

tele: Slujitori-Alboteşti și Gher- 

ghești (Cocoţaţi). 

12. “Tătarul, cu satul Tătarul. 

13. Ulmul, cu satele: Uimul, 

Mavrodin, Militarul şi Nistor. 

Suprafaţa acestei plăși este 

de 65850 hectare, din care 12 

pănă la 15000 hectare izlaz, iar 

50000 hectare pentru semănă- 

tură; pămîntul este ceva mai 

productiv de cât acela al plășei 

- Balta, fiind mai puțin nisipos. 

Această plasă este străbătută 

în partea de N. de muchea 

platoului ce vine din plasa Balta, 

din partea de E. și urmărind | 

valea Călmățuiului, paralel, for- 

mează întru cit-va' limita nor- 

dică a plășei. In partea de N, 

„este udată de piriul Călmăţuiul, 

ce vine din jud. Buzău, intră 

în plasă pe la N. satului Ru- 

şețul, la. o depărtare de 2 kil. și
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"jum. şi.după ce face o coti- 

tură pe la N. satului Ulmul, 

urmează direcțiunea paralelă a 

“ platoului, trecînd pe la N. sa- 

telor: Dudescul, Fleașca şi Slu- 

“ jitori-Alboteşti. Această piasă 

mai coprinde și lacurile: Chi- 
chinețul, Fleașca și Tătarul, 

Comunicaţiunea în plasă se face 

prin c. f. ce străbate plasa de la 

N.: spre S.-E., trecînd prin sta- 

ţiile: .Cireșul, din plasa Ianca; 

Dudescul și Cioara din această 

„ plasă și apoi trece, prin partea 

de S. a plăşei în judeţul Ia- 
- lomița; pe șoseaua județeană 

Brăila-Călărași, care întră pe la 

N. plășei, în apropiere de satul 

Insurăţei, trece prin satul Cioa- 

ra-Doicești și Cioara-Radu-Vodă 

și de aci în județul Ialomiţa; 

în fine pe drumul vecinal de la 

Insurăţei la satul Tătarul, de la 
"i N--E. spre SV. plăşei. 

In extremitatea vestică a plă- 

șei se .află o singură pădure 

de tufă Rușeţul. 

Animale în plasă sunt: 18930 

vite cornute, din cari: 8942 

boi, 7110 vaci, 250 tauri, 2500 

viței, 54 bivoli; 7800 cai, 3 mă- 

„. gari,. 20680 oi, 5690 rimători, 
50. capre.. 

Populațiunea totală a plășci 

este de 14960 suflete, din cari 

3470 capi de. familie; 1190 

știi carte și 13770 nu ştii. 

- Sunt 2098 : contribuabili, din 

cari 98 'patentari Romini şi 33 - 

patentari străini. Săteni împro- 

prietăriți după legea .din 1864, 

sunt 1600; după cea din 1878 
sunt 290 împroprietăriți și 650 
neîmproprictăriţi. In plasă sunt 
54 debite și 9o licenţe. Plasa are 
15 biserici, deservite de 15 preoți, 
14 paracliseri şi 15 cîntăreți. 
Şcoale de băeţi. sunt 6, frecu- 
entate de 350 elevi; școli de 

__fete sunt 5, frecuentate de 162 

- eleve; sunt.și 7 școale mixte, 

cu 300 elevi și eleve.   
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„Această plasă -se adminis- 

trează de un sub-prefect, cu re- 

şedinţa în comuna Tătarul; fie- 

care comună e administrată de 

către un priimar, ajutat de con- 

siliul comunal. In fie-care co- 

- mună este instituită cite o ju- 

decătorie comunală. 

Călmăţuiul, p/asă, jud. Teleor- 

man, numită ast-fel după valea 

şi pîriul cu același nume care 

o străbate. Este mărginită la 

N-V. cu județul Olt, la N.-E, 

cu parte din plasa Tirgului, la 

"E. cu plasa Marginea cu care 

este întrunită; la V. curiulOLl- 

„tul, care o separă .de judeţul 

Romanați și la S. cu Dunărea. 

Este situată între valea numită 

a Oltului sai a Siului de o parte 

şi Valea-Dunărei de alta, formînd 

un platoii întins, întretăiat de 

ondulațiunile mai multor văi și 

vălcele. 

Această plasă numără 28 co- 

mune şi 9 cătune: Băneasa (c1 

cătunele Băduleasa, Șipotele şi 

Iamandinul), Băsești, Caravaneți, 

Cirligaţi, Cioara, Cringeni, Do- 

„ robanţul, Dracea, Elisabeta, Flă- 

„ mânda (cu căt. Ciuperceni), Liţa, 
Măgurele, Mindra, Odaia, Ologi 

(cu căt. Secara sai Broasca), 

Pleașovul, Plopi (cu căt. Slăvi- 

tești), Putineiul (cu căt. Cîrlo- 

manul), Riioasa, Saelele, Salcia, 

Seaca, Șegarcea- din - Deal, Şe- 

garcea-din-Vale, Traianul, Uda- 

Clocociovul, Uda-Paciurei și Vo- 

“dă-Carol. Comuna urbană Tur- 

nul-Măgurele, capitala județului, 

este tot în această plasă. 

Întinderea teritoriului acestei 

„plăşi este de 102257 hect. Cli- 

ma este ca a întregului judeţ, 

cu deosebire că toată partea de 

V. şi S. este expusă la vinturi, 

efect al curenților Oltului și Du- 

" nărei, Aceste părți ale plășei 

sunt adese-ori bintuite de fri- 

guri, din cauza emanaţiunilor 
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palustre “produse din revărsă- 

rile apelor Oltului și Dunărei ce 

băltesc în tot cursul verii. 

Pămiîntul este de o' fertilitate 

recunoscută în toată țara. E ne- 

gru-vegetal, și producţiunea lui, 

ca și înlesnirea de a-l munci, îl 

face superior altora. De aceea - 

şi prețul moșiilor și al pămîn- 

tului este mult mai urcat în a- 

ceastă plasă. 

Teritoriul acestei plăşi este 

străbătut: de piriul și valea Căl- 

măţuiul, de la N. spre E., a- 

proape de-a curmezișul, Valea- 

Comancei, la N.-V., care udă 

și platoul cu aceeași numire; 

Valea- Duhna, spre E. plăşei; 

Totiţa, Valea-Moldovencei; Va- 

lea-Abazul și Valea. Stejarului, 

toate tributare ale văei Călmă- 
țuiului, 

Dealurile cele mai înalte sunt: 

al Oltului, care începe de la Du- 

năre, și merge mărindu-se pănă 

la hotarul plășei, la com. Plopi- 

Slăvitești; Dealul - Ologilor şi 

„Dealurile-Şegarcei şi S-roaei. 

“Apele ce udă această plasă 

sunt: Călmăţuiul, pîriul Duhna 
și alte piriiașe, sai mai bine zis 

izvoare, ce curg din dealurile 

Oltului și ale Șegarcei, . 

Oltul udă toată laturea de V. 

a plășei; Dunărea udă toată par- 

tea sudică; Siul, care se varsă 

în ramura Oltului, numită Olti- - 

şorul saii Oltul-Mic, între co- 

munele Liţa și Odaia străbate 
şi el această plasă. 

Lacurile acestei plăși sunt: 

Berceluiul,. Lacul-Porcului, Liș- 

teava și Roșia, toate formate 

din vărsăturile Dunărei, care a- 

duc une-ori însemnate cantități 

de peşte. In verile secetoase, a- 

ceste lacuri seacă cu desăvirşire. 

Producţiunea principală a pă- 

mîntului este tot felul de ce- 

reale. Dintr'o suprafață de a- 

proape 102257 hect., din care 

o parte de peste 15000 este ni-
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sipişte și expusă inundaţiunilor 

“și-o altă parte ca de mai bine 

de 15000 hect. este acoperită 

de lacuri, băltace, puţine pă. 
duri, cursurile pîraielor, etc., din 

» suprafaţa arătată mai sus, aproa- 

pe 80000 sunt cultivabile. In 

anul agricol 1890, o întindere 

de peste 79000 hect. a fost a- 

coperită cu semănături în a: 
„. ceastă: plasă. 

Producţiunea lor se specifi- 

că ast-fel: 345303 hectol. grii, 

'12606 hectol. orz, 10792 hec- 

tol. ovăz,: 350000 hectol. ra- 

piță, 303915 hectol. porumb, 

42920 hectol, fasole, 41950 hec- 

tol, cartofi, 16640 hectol. cîne- 

pă și 760 hect. mei și linte. 

Afară de această producțiu- 

ne, pe marginea 'Oltului, a Du- 

nării şi în tot lungul piriului Căl- 

mățuiul sunt o mulțime de gră- 

dini de legume, cultivate de mun- 

citori bulgari, cari vin primă- 

vara și pleacă toamna, îndes- 

tulînd trebuinţele populațiunei 

satelor și orașului de reședință. 

Producţiunea viilor este îm- 

portantă în această plasă. Viile 

de pe dealurile Oltului și Du- 

nărei produc vinuri bune. Ase- 

menea și viile din Valea-Tur- 

nului şi a Odăai. 

-„ In cîte-va dealuri se găsesc 

și cariere de pietriș cari se. ex- 

ploatează: la poalele dealului nu- 

mit La-Totiţe, între comunele 
Dracea și Putineiul şi în dea- 

lurile Duhna și Suroaia. 

Păduri sunt puţine în această 

plasă: pădurea Putineiului, nu- 

“mită Zarva, pădurea Doroban- 

țului, a Crîngenilor, a Ologilor și 
zăvoaele de;pe marginea Oltului 

şi a Dunărei. Totala suprafață 
împădurită din această plasă o- 

cupă 14000 hect., din care 1500 

proprietate a statului și 12500 

"proprietate particulară. 

" Ocupaţiunea locuitorilor din 
" această plasă este numai agri-   
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„cultura; prin sate se găsese și 

ciți-va meseriași și fierari, Pro- 

- dusul agricol, lociitorii îl vind 
„ treptat, după trebuințe, în o- 

borul de cereale din orașul T.- 
Măgurele; mulţi din locuitori, 
cum sunt cei din satele măr- 
ginașe cu T.- Măgurele și cei 
din oraș, se ocupaiă, mat înainte 
de a se începe transportul pe 
„calea ferată, cu meseria de chi- 
rigie. Aceştia nu se mărgineau 
numai a căra productele la sche- 
lă, ci treceaii și în alte judeţe, 
în Olt şi Romanați. Transpor- 
tul productelor se' face și prin 

gările drumului de fer Troia- 
nul, Salcia și Liţa, la portul 
Turnului. 

Comerciti însemnat se face 

„în orașul și portul Turnul:Mă- 
gurele, mai mult cu cerealele. 

Ca îndustrie, în comunele ru- 

rale sunt morile de abur cari 

sunt în număr de 27; mai este 

o moară pe apă și o fabrică 
de spirt, 

Populațiunea acestei plăși este 

de 38856 suflete, după recen- 

sămiîntul făcut în toamna anului 

1889. Din aceştia 8432 sunt 
capi de familie și 6715 contri- 

buabili. După felul naționalită- 

ţilor sunt: 468 Bulgari, 36 Sir. 

bi, 433 Greci, 437 Austro-Un- 

gari, 17 Germani, 256 Evrei, 
II Ruşi, 2 Italieni, 3 Francezi, 

4 Armeni şi ş Turci. 

După felul confesiunei sunt: 

38132 ortodoxi, 439 catolici, 
20 protestanți, 4 armeni, 256 

evrei și 3 mahometani. 

De la anul.1882, pl. Călmă- 

țuiului este unită cu . pl.: Mar- 

ginci, avind reședința subpre- 

fecturei la Alexandria. Este.una 

din cele mai mari plăși din 

toate judeţele țărei. Pănă la a- 

„nul 1870, reședința acestei plăşi 

era la com. Riîioasa, de. unde 

apoi a fost 'mutată la T.-Mă- 

gurele, la un loc: cu prefectura 

Călmăţuiul, cor. rur., 
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și de aci, în.1882, la Alexan 

.dria. i 

După vechea Impărțire făcută E 

sub Domnia lui. Mavrocordat şi 

„care a stat în-vigoare pănă la. 
1836, toate comunele .înșirate 

de-a lungul Oltului şi pe o. parte. 

din Valea: Călmățuiului făceaii 

"parte din pl.. care se numea a 
Marginei şi ținea de jud. Oltul. 

„ Această plasă avea 14 .comune 
| pănă la com. Şegarcea-din-Deal, 

unde. începea: râiaua Turnului. 

„Ca împărţire judecătorească, 
toată pl. Călmățuiului ţine de 

ocolul 'Turnul-Măgurele. In fie- 

.. care comună funcționează și ju- 
decătoriile comunale. 

“Numărul bisericilor din ::a- 

ceastă plasă este de 40, deser: 

"vite de 52 preoţi,.: 21 -cîntăreți. 

și 19 eclesiarhi. SI 

" Şcoale -sunt în număr. -.de 

30, în' comunele: rurale,: toate 

„mixte, frecuentate, în cursul. a- 

nului 1890, de 716 elevi “ȘI 52 

eleve. 

pl. Bir- 

lad, jud. Tecuciii, compusă din 

2 cătune: Călmăţuiul și Griviţa. 

E situată pe valea cu acelaşi .nu- 

me, la o distanță de 31 kil. de 

“capitala județului şi de 11 .kil. 

de a plășei. Numele săi vine de 

la riul cu.'același nume, care ; 

udă comuna prin centru... 

Populaţia: 344 bărbaţi, 354 
femei, 441: băeţi,: 366 fete, ..17 

văduvi, 27 văduve. L:ocuesc. în 
"350 case și ro bordee.:Contri- 
buabili sunt 363.: | 

Locuitorii. se. ocupă cu 'agri- 

cultura şi creșterea. vitelor... Ei 

aii: 495 boi, 367 vaci, , 240 cai, 

490 oi şi 18 capre... * 

In comună este o biserică, cu 

hramul Sf. Mucenic Gheorghe, 

deservită de 1: preot și 2 cîntă- | 

reţi. RER 

In comună sunt 2 scoale : una 
în satul Călmăţuiul, care datează
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de la 1879, frecuentată de. 26 

copii; a doua, în satul Griviţa, 

frecuentată de 47 copii. Școala 

din Grivița are 8 hect. și 64 

arii, Ştii carte 43 bărbaţi și 3 

femei. | 

Budgetul comunei este de 

lei 4473, bani 36. O șosea jude. 
țeană, avind pe dinsa 3 can- 

toane, leagă comuna cu tîrgul 

Ivești, trecînd prin partea de 

N. a nisipurilor ce se întind în- 

tre Iveşti și Călmăţuiul. 
Satul Călmățuiul a făcut parte 

din com. Vultureni pănă la 1879, 

cînd s'a înființat satul Griviţa, 

care, unindu-se cu acesta, s'a for- 

mat o nouă comună cu numele 

de Călmăţuiul, 

Călmăţuiul, sas, face parte din 

com. cu același nume, jud. Te- 
„cuci. E situat pe valea Caăl- 
mățuiul, la o distanță de 3 ki- 
lometri 150 m. de reşedinţa 
comunei. 

Are o populaţie de 237 sufi., 
care locuesc în 50 case şi 7 
bordee. . 

In sat este o şcoală frecuen- 

tată de 26 copii. Știu carte 10 
bărbaţi şi 4 femei. : 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Gheorghe, construită la 1862, de 

Alexe Anastasiu, proprietarul 

moșiei. Se întreține de actualul 

proprietar, Tache Anastasiu. 

Călmăţuiul, dza/, acoperit cu vii, 

sub coasta căruia e situată co- 

muna Crăciunei-d.-s., plasa Siul- 
d.j., jud. Olt, Limitează raio- 
nul comunei la E. și are direc- 

țiunea N.-S. , 
La E. de el se întinde cîm- 

pia Știuca. 

Călmăţuiul, /uzcă, situată în pl. 
Balta, jud. Brăila; începe din 
partea vestică a comunei Rușe- 
țul şi se întinde spre E., îngus- 

tîndu-se. Pe malul săi drept sunt 

  

  

situate comunele: Jugureanul, 

Ulmul, Slobozia-Cireșul, Dudes- 

cul, Slujitori-Albotești, Insură- 

ței şi Lacul-Rezii; pe malul stîng: 

Batogul, Ionești, Filiul și Pirlita. 

Această luncă se întinde de la 

Rușeţul și pănă la punctul Cor- 
nul-Malului. 

Călmăţuiul, zoșie, jud. Tecuci, 

cu o suprafață de 10000 fălci, 

loc arabil şi păşune, aducînd un 

venit de 42000 lei. 

Călmăţuiul, zâriă, jud. Buzăii şi 
Brăila. Işi ia naştere din două 

sorginți: una, la Crăcănată, un- 

de se adună apa din valea Mat- 

ca, ce curge prin com..Lipia cînd 

plouă și din apa ce se adună 

din șanțul de N., după mar- 

ginea șoselei . naționale, care e 

săpat întrun teren smîrcos, și 

așa, adunate aci, pot da naș- 

tere unui mic curs. A doua sor- 

ginte începe de la Crucea-Coan- 

dei, din com. Stilpul şi se re- 

unesc în pădurea Spătarul. De 

aci începe a curge, udind com. 

Costeşti, Smeeni și Albești, pe 

teritoriul căreia primește afluen- 

ţii: Negreasca şi Ruşavăţul, iar 

în com. Caragelele primește Iz- 

vorul-Malului. Apoi udă com. 

Luciul şi Largul. Ese din județ 

pe la căt. Scărlătești. Intră în 

jud. Brăila, la 21 kil. depăr- 

tare de com. Rușeţul. După ce 

primeşte în stinga viroagele u- 

nite Strimbul și Buzăelul, udă 

com. Ulmul și Slobozia-Cireşul, 

trece pe la S. de com. Filiul, 

tae șoseaua -judeţeană Brăila- 

Călărași, primeşte viroaga Pu- 

turosul la punctul Cornul - Ma- 

lului, trece pe la N. comunei 

Rertești-d.-j. şi cătunului Gura- 

Girliței şi se varsă în Dunărea- 

Vapoarelor. Cursul săi e lin, 

albia mocirloasă şi adesea plină 
cu! trestie, Se crede! că acest 
pirii ar fi o continuație a riului 
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Nișcovul, care la Fintina - Dra- 

cului dispare, fiind absorbit de 

malurile cele nisipoase. Apa sa 

apoi ar începe să iasă la supra- 

față pe teritoriul comunelor Li- 

pia și Stilpul, în formă de mici 

lăculeţe cari, reunindu -se la 

Crăcănata, dai naștere Călmă- 

țuiului. 

Călmăţuiul, zirîz, format din 
două ramuri, în jud. Olt şi Te- 

leorman, care se formează în 

partea de NE. a cîmpiei Boia- 

nului, curg cam paralel către 

S. aproape 30 kil., trec în ju- 

dețul Teleorman și se împreună 

la N. de comuna Dorobanţul. 

Udă apoi comuna Vodă-Carol, 

Cirligaţi, Caravaneți, Salcia, Pu- . 

- tineiul, Dracea și Ologi. La Voi- 

voda mai primește și Urluiul; 

traversează Piatra şi Viişoara 

"şi se varsă în lacul Suhaia; de 

lingă Dunăre. In total parcurge 

o distanță de aproape 71 kil. 

Călmăţuiul, zîriz, jud. Olt şi Te- 
leorman, ramura I-a de V., numit 

spre distincțiune, în unele locuri 

și Sodolul,de la niște dealuri si- 

tuate în lungul malului drept al 

săii. Ese din cimpia Boianul la 

N. de com. Stoicănești, mai udă 

Crăciunei-d.-s., Crăciunei-d.-j. și 
Poiana, apoi trece în Teleor- 

man și se unește cu ramura II-a, 

de E. " 

Călmăţuiul, pirta, jud. Olt şi Te- 
leorman, ramura ]l-a de E. Iz- 

voreşte din Boianul, la N.-E. 

Curge pe la V. de Tătulești, 

traversează Seaca - Belciugată, 

Mihăeşti d.-s. și de jos şi apoi, 

trecînd în jud. Teleorman, se 
împreună cu ramura de V. la 

N. .de com. Dorobanţul, 

Văile Călmățuiului cu piraiele 

lor, străbat unul din șesurile cele 

mai fertile din jud. Teleorman 

și Olt. Comunele situate pe ele
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ai o agricultură frumoasă și 
prosperă. 

Călmățuiul, zirîz, în jud. R.- 
Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., com. 
Socariciul, format din ploi. Ali- 
mentează lacul Socariciul în tim- 

pul..primăverei și al toamnei. 

Călmăţuiul, ziriz, izvorește din : 

satul cu același nume, jud. Te- 

cuciă. Are apă numai în tim- 
puri ploioase și primăvara. 

Călmăţuiul, gîr/ă, în jud. Vlașca, 

ce vine din sus de Pietroșani 

şi se „varsă în Dunăre aproape 
de Pietroşani,. 

Călmăţuiul, va/e, ce-și ia naștere 

din localitatea numită Tirla-lui- 
„ Manole, la N. com. Călmăţuiul, 

„jud. Tecuciii. Merge în direc- 
ție N.-S., trece prin satele: Gri- 

viţa, Călmăţuiul, prin teritoriul 

com. Liești pănă la Hanul-Ko- 
nachi, unde se varsă în o bal- 

tă; Are o adincime de 15 m. 

Prin mijlocul ei trece piîriul cu 
același nume. 

Călmăţuiul-Noi, ziroagză, jud. 

Buzăi, ce-'și ia naştere din văr- 

săturile piriului Istăul, în com. 

Baba-Ana și merge să se verse 
în lacul Boldești. 

Călmăţuiul-Vechiil, ziroagă, în 

jud. Prahova, ce'-şi ia naștere 
din com. Parapea, udă moșia 

Fulga şi se unește cu Călmă- 

„„ţuiul-Noii, mergînd unite să se 

verse în lacul Boldești. 

Călmățuiului (Dealul-), gea/ 
lung, ce începe din com. Cos- 

teşti, jnd. Buzăii şi se continuă 

pănă în com. Rușeţul din județul 

Brăila, pe partea dreaptă a piriu- 

lui Călmățuiul, . 

Călmățuiului (Valea-), var, 

“7
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străbate toată pl. cu aceeași nu- 

mire, jud. Teleorman, de la ho- 

tarul judeţului Olt, între comu- 

nele Cringeni și Băseşti, urmînd 

direcțiunea de la N. spre S.-E. 

pănă 'la terminarea ci în com. 

Viișoara, din pl. Marginea. 

Valea-Călmăţuiului își are în- 

ceputul pe teritoriul com. Băr- 
„ cănești, jud. Olt, şi este formată 

din două brațe, care merg a- 

proape paralel pănă la hotarul 

judeţului Teleorman. Unul din 
aceste braţe, cel din dreapta, 
începe din apropierea cătunului 

Greci, în judeţul Olt şi cel din 

stinga din dreptul căt. Vălce- 

lele-d.-s. Pe cel dintii braţ 

curge Piriul - Călmățuiului, iar 
cel de' al doilea este mai tot.-. 

d'a-una sec și locuitorii din Olt 

îi zic Sodolul, iar cei din Te 

leorman, Călmăţuiul-Sec. Distan- 

ţa dintre cele două braţe ale văei 

Călmățuiului variază între 10 și 

15 kil.; ele ai diferite rami- 

"ficaţiuni pe partea dreaptă ca 

și pe cea stingă pănă la intra- 

rea în judeţul Taleorman, unde 

malurile văei devin din ce în 
ce mai mici.. 

Călnaşul, șosea, pl. Tazlăul-d.-s., 
jud. Bacău, pe valea pirîului cu 

același nume. Ea unește satele 

Solonţul și Ardeoani. 

Călnaşul sai Călnușul, zîrîz, jud. 

Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., care obîr- 

șeşte la izvorul Tăunilor, stră- 

bate comunele Solonţul și Ar- 

deoani și apoi se varsă de a stîn- 

ga Tazlăului-Sărat. In valea sa se 
află șoseaua Călnașul. 

Călnăul. V. Cilnăul, jud. Buzău. 

Călnăul. Vezi Custureni, comuna 

Frumușani, pl. Negoești, jud. 
Ilfov.- - 

AA 
Călnăul, ziriz, izvorește din coas-   
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tele dealului Dogarul, com. Opă- 

riţi, plaiul Teleajenul, jud. Pra- 

"hova. Curge spre E. și se varsă 

în rîul Sărățelul, tot în raionul 

comunei Opăriţi. 

Călnăului (Fundul-), dea, în 
jud. R.Sărat, plaiul Rîmnicul, 
com. Valea-Sălciei, de unde îz- 

vorește “rîul Cîlnăul. Este acope- 
rit cu păduri. Brăzdează partea 

de N. a comunei, 

Căloianca, dea, situat în jud. 
Olt, partea de S. a orașului 

Slatina. Pe dinsul se află situată 

mahalaua cu: acest nume şi mai 

multe vii. : 

Căloianca, mahala a. orașului 

Slatina, situată în partea de S$., 

pe dealul cu acest nume. 

Căloianul, pisc, la E. comunei 

Nemoiul, pl. Oltul-d.-j., judeţul 
Vilcea. 

Căltin, 7742 de pădure, care face 

parte din pădurea Căltin-Săltava, 

plasa Ialomița-Balta, com. Piua- 

Petrei, jud. Ialomița. E compusă 
numai din stejar, Are o întin- 

dere de 10 hect, 

Căltin-Săltava, zădure, în plasa 
Ialomița-Balta, com. Piua-Petrei, 

jud. Ialomiţa. Este formată din 

două trupuri. Are o suprafață de 

50 hect. Esenţe: stejar, salcie 
şi plop. 

Călțuiul, Zac, în pl. Borcea, in- 
sula Balta, comuna Cocargea, 

jud. Ialomiţa. 

Călțun, raf, în jud. Ialomiţa, pl. 
„Borcea, insula Balta; curge pe 

teritoriul comunelor Jegălia, Gil- 
dăul şi Petroiul. 

Călţuna, sai Cotuna, moșie a 

statului, jud. Buzăă, com. Al-
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-beşti, căt, Udaţi, pendinte de 

“mănăstirea Banul. Are 1950 hec- 

„tare, din care 190 hect. pădure, 
restul arături şi puțin izlaz. 

Călţunaşul, cătzn, al comunei Al- 

1 beşti, jud. Buzău. Are 130 loc, 

“şi 22 case, format din însurăţei. 

Călugăra, fa/ră, pl. Băilești, co- 

muna Bistreţul, jud. Dolj, cu o 

suprafaţă de aproape 830 hect. 

Conţine peşte, Se mai numește 

- “Și Bistreţul. - 

| Călugăra, deal, „pl. Tazlăul-d.-j., 

"com. Ripile, jud. Bacăi, de pe 

teritoriul satului Slobozia-Mie- 

lului. 
î:» Aci se găsește gips-albastru, 

“în straturi subțiri şi mai groase, 
de o calitate compactă; se poa- 

te întrebuința pentru obiecte 

de artă şi de lux, 

Călugăra, zip de deal, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-]., acoperit cu 

“păduri, 'situat între comunele 
„ Osebiţi-Mărgineni şi Călugăra- 

“Mare. ” 

Cănigăra, pri, jud. Bacăi, pl. 
_Tazlăul-d.-j.. com. Ripile. Udă 

satul Slobozia - Mielului și se 

: varsă da stinga iului Trotușul. 

Călugăra, piria, în jud, Suceava, 

"com, - Tătăruşi, numit ast-fel, 

“ pentru că se:spune că pe.albia” 
“lui ar fi fost un schit depen- 

„dinte de mănăstirea Probata, Is- 

“'voreşte din' Groapa-Catirului și 
-:se' varsă în Matioaia (7 kil.) 

_Călugăra-Mare, com. rur., pl. 

- Bistriţa-d.-j., jud. Bacăii, situată 
“pe dealuri şi în valea de pe 

i". dreapta Bistriţei. Are" două că- 

tune: Călugăra-Mare, reședința, 

şi Sohodolul, numit si Osebiţi- 

: Sohodolul. 

17 Singurul. iri este Negelul, 

" naționalitate sunt: 

“mini, 

* 49 muncitori 

" Ştii carte 29 persoane, 1329 

“nu știă. 

-“dere de 2500 hect.; 

  

care străbate teritoriul ci de la | 

V. la E. 

- Vecinătăţile teritoriului co- 

munal sunt: la N., teritoriul co- 

munei Osebiţi-Mărgineni; la V., 

teritoriul com. Nadișa; la S$., 

Liuzi- Călugăra; iar la E., ţa- 

- vina orașului Bacăiă, 
“In comună se află o biserică; 

320 case, foarte rare; o școală 

mixtă, întreținută de stat, în- 

tr'un local de vălătuci, construit 

- de comună, avind 6 prăjini îm- 
prejmuite în vatra satului, fre- 

cuentată în 1891 de 16 băeţi şi 

I fată; 6 cîrciumi, 
" Populația: 347 capi de fa- 

milie, cu 1358 suflete. După 
1341 Ro- 

11 Unguri și 6 Izraeliți, 

toți de protecțiune română. Du- 

pă felul ocupăţiunei sunt: 566 
agricultori, 5 meseriași, 8 co- 

mercianţi, 15 profesiuni libere, 

și '21 servitori. 

Contribuabili sunt 277. 

După legea rurală dela 1864, 

S'ati dat la 15 [ locuitori 427 fălci. 

Pădurile, care îmbracă dealurile 

din această comună, aii o întin- 

iar' viile 

cari ai o pozițiune bună pe 

“partea răsăriteană și.de miază- 

zi dati. struguri buni, care se 

desfac pe piaţa orașului Bacău. 

Iatinderea viilor este de 24.93 
hect. După controalele diviziei fi- 

loxerice, viile lucrătoare de aci 

ocupă o. întindere 'de 49 hect. 
“Teritoriul comunei este de 

3383.24 hect. Proprietari mari 

sunt frații Brăescu, cari aii 1909 

hect., dintre care 757 hectare 

pămînt productiv, cu un venit 
de 24.600 lei; fraţii Miclești, 

cari ai 1039" hect., cu un ve- 

nit de 23.000 lei; Statul, care 
posedă o mică întindere. 

Animale sunt: 67 cai, 600 

vite cornute, 165 porti şi 862 oi,   

CĂLUGĂRA-MARE 

Stupi de albine sunt în nu- 

măr de 16. 

Budgetul comunei, pe exerci- 

_ţiul 1891 —92, avea la venituri 
lei 3151 și la cheltueli lei 2849, - 

bani 40. 

Distanţa la oraşul Bacău este 

de 7 kil., iar la gara Bacăi 

de 6  kil., măsurată pe ca- 

lea națională, care merge .de la 

Sănduleni la Bacău. Reşedinţa 

comunei este legată și cu Dea- 

lul-Noii, printr'o cale vecinală, 

în care răspunde o cale comu- 

nală, venind de la Liuzi-Călu- 

“găra. Distanţa spre Osebiţi- 
“Mărgineni este de 3 kil.; spre 
Liuzi-Călugăra de 4 kil.; iar” 

la Valea. Seacă, „resedinţa plăşei, 

21 il. 

Călugăra-Mare, sa4,. jud. Ba- 

căii, pl. Bistriţa-d.-j., care dă 
numele săii comunei, căreia îi 

" servește de reședință. Este așe- 

zată în împrejurimile orașului 

" Bacăii, spre Vest de acesta, pe 

deal. Aci se află primăria și 
“şcoala întrun local destul de 

bun. Are 3 cîrciumi; 1 bise- 
rică, făcută la 1878 de Nasta- 
sia Veninoaia, deservită de 2 

preoți și 1 cîntăreț. Capi de 

familie sunt 243; suflete 040. 

Animale sunt: 63 cai, 460 vite 

mari cornute şi 128 porci. 'A- 

cest sat se numea mai înainte 

şi Ungureni. Pe atunci era moșie 

a Vornicului Micu Roset, cu 2 

bis. In «Condica Liuzilor> (1803) 

o găsim sub numele de Călu- 

găra, a Căminarului Răducanu 

Roset, din ocolul Bistriţa-d.-j.; iar 

după rotunzirea din 1833 se 

află în ocolul Bistriţa cu nu: 

mele de Călugăra-Mare. i 

Călugăra-Mare, (Ungureni), 

- moşie, pl. Bistrița-d.-j., judeţul “ 

Bacăii, despre care Th. Co- 

drescu ne spune: «moșie a d-sale 

“Vornicului Nicu Roset-Bălănes-
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cu. Are sat, cu 2 biserici, 2 
preoţi, 1 diacon, 4 dascăli, 6 
mazili, 19 băjenari - hrisoloviţi, 
9 nevolnici, 1 vătav, 4 jidovi; 
pe lîngă moșiile Baraţi, Ose- 
biţi, Călugăra, Bereşti și altele, 
cu un număr de 135 locuitori». 

Călugăra -Mare, pădure, de 

fagi și puţini stejari, jud. Bacău, 
pl. Bistriţa-d.-j., com. Călugăra- 
Mare. Intinderea: 662 hectare. 

Călugăraşul, piriă, jud. Putna, 
pe teritoriul comunci Clipicești, 

căt. Vitănești, care se varsă în 

Putna. 

Călugăreasa, căzun, al comunei 

Negoeşti, plasa Amaradia, jud. 

Gorj, așezat pe Valea-Cilnicu- 

lui. Are o întindere cam de 

183 hect. : 

Populaţia: 65 familii, cu 280 

suflete, din cari 28 contribuabili. 

Locuitorii posedă: $ pluguri, 

23 care cu boi și vaci, 112 

vite mari cornute, 9 cai, 83 oi 

și 73 rimători, 

In cătun se găsesc: 8 fin- 

tîni; 2 cîrciumi, “ 

“Cătunul are 1 biserică, deser- 

vită de 1 cîntăreţ. 

Călugăreasa, moșie, pl. Ocolul, 

com. Ghindeni, jud. Dolj. 

Călugăreasca, saţ, jud. Olt, pen- 

dinte de com. Icoana, pl. Mij- 

locul, situat în apropiere de 

căt. Icoana, pe Valea - Vedei. 

Are o populaţiune de 408 lo- 

cuitori, din cari 55 sunt îm- 

.. proprietăriți, după legea rurală, 
„cu 170 hect. 

Călugăreasca, zzoșie particu- 
“lară, de'165 hect,, în com. Be- 

rești;, plasa FHorincea,. jud. Co- 
vurluiă. | 

Călugăreasca, 7poșie, Vezi Ve- 

87470. Alarele Dictionar Ceoyrafic, Tal, I7 

ÎN 
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trișoaia, plasa Prutul, județul 
Fălciu. 

Călugăreasca, moșie, a statului, 
jud. Olt, situată pe teritoriul 
com. Sineşti, plasa Mijlocul, cu 
o suprafață de 105 hect., din 
care 55 hect. arabile și şo hect. 
pădure, numită Pădurile-Călu- 
gărești. E pendinte de trupul 
de moșie Schitul-Greci, 

Călugăreasca, numire ce se de- 
dea unei făşși? de moşie, din tru- 
pul Dulceni-Sfintul-Spiridon, din 
pl. Tirgului, jud. Teleorman. 

Călugăreasca, pădure, jud. Olt, 
pe proprietatea statului Călu- 
găreasca, situată în partea de 

E. a com. Sinești, plasa Mij- 

locul, cu o întindere de 20 hect. 

Are lemne în grosime de 0,40 

pănă la 0,60 cm. în diametru. 

Călugăreasca, zădaure, jud. Olt, 

în întindere de 3o hect,, situată 
pe proprietatea statului, terito- 

riul com. Sineșşti, pl. Mijlocul. 

„Cade în partea de N. a com. 

și are lemne diferite în gro- 

sime de 4—5 palme. 

Călugăreasca, za/e, pl. Dum- 

brava-d.-j., com. Călugărei, jud. 

Dolj, pe care este așezată co- 
muna Călugărei, 

Călugăreasca, saii Pueni, ză- 

voiii de salcie, pe proprietatea 

Pueni, ce aparține statului, pe 

marginea. Dunărei, în plasa Mar- 
ginea, jud. Vlaşca, 

Călugărească (Moara-),/oc îzc- 
lat, în jud. Buzău, com. Bozio- 

rul, cătunul Fișici; moară pe apa 

Brăiasca și punct de hotar, 

Călugărească (Stupina-),(Sfo- 

rile-Găgeni), sfoară de moșie 

'a, statului, jud. Buzău, pendinte   
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de Ciolanul, în com. Găgeni- 

Vintileanca. Are ca 40 hect. 

Călugărească (Valea-), va, 

com. Ogretinul, pl. Teleajenul, 
jud. Prahova. Aci, se presupune, 
că şi-a avut locuinţa un schimnic, 

Călugărească (Valea-), com. 
rur. şi stație de dr. de f., jud. 

Prahova. Vezi Valea- Călugă- 
rească. - | 

Călugărei, comună rurală, din ju- 
deţul Dolj, pl. Dumbrava-d.-j. 

Comuna rurală e situată pe 
ambele povirnișuri ale văei Că- 

lugăreasca, ast-fel că o parte a 

comunei este așezată cu fața 
spre Nord și o parte cu faţa 
spre S. 

Comuna Călugărei se mărgi. 
neşte la N. cu com. Carpenul, 
de care se desparte prin riul 
Dăsnăţuiul ; la E. cu com. Gu- 

bancea, despărțită prin pămîntul 
locuitorilor din ambele comune, 

cu pădurea D-lor Dumitru Mag- 
dalinescu și Aurel Magdalinescu; 
la S. cu com. Orodelul, des- 

părțită prin moșia d-lui Ioniţă 
Geblescu, proprietar pe moșia 
Călugărei; iar de delimitările : 

locuitorilor din Orodel se des- 

parte prin mici moșoroae. La 

V. se mărgineşte cu Verbiţa, 

de care se desparte în parte prin 
pădurea statului Verbicioasa și 

în parte prin delimitările locui- 

torilor. Tot la V. se învecinește 
cu com. Cleanovuldin Mehedinți, 
de care se desparte prin drumul 

- ce duce delal-a laa Il-a com. Li- 
nia de N. a hotarului com. începe 
din capul locului arabil de lîngă 
pădurea din dreptul comunei 

Gubancea, merge drept spre . 

V. de-alungul marginei moșiei 
d-lui Verbiceanu, pe o ripă care 

face și hotarul moșiei, apoi de 

aci tot spre Vest de-alungul 
„moșiei d-lui Ioniță Geblescu pănă 

35



CĂLUGĂREI 

la conacul moșiei; apoi se în- 

clină puţin spre S.-V.; spre 

E. taie moșia Statului în două, 

- lăsînd partea de N. a cătunului 

Boca, din com. Carpen, iar linia 

merge spre V. pănă la viile com. 

Carpenul; iar de aci spre S.-V. 

pănă în rîul Dăsnăţuiul. Urmea- 

ză puțin cursul rîului pănă în 

drumul ce merge de la Călu- 

gărei la Carpen, care drum face 

și limita liniei de V, Linia de 

V. începe de la Dăsnăţuiul, 

merge drept spre S$. pe lingă 

moşia com. Cleanovul, de aci pe 

lingă pădurea statului Verbi- 

cioasa, pendinte de com. Ver- 

biţa, pănă în delimitările locui- 
torilor din com. Orodel, de unde 

începe linia de S$. Linia de S. 

merge spre E. prin delimitările 

locuitorilor din Orodel și pro- 

prietatea d-lui Ioniță Geblescu, 

avind ca hotar niște măgu- 

rele de mică însemnătate, a- 

poi printre pădurea proprieta- 

rului și delimitările locuitorilor 

din Cornul, pănă la marginea 

pădurei. Linia de E., formată 

din pădurea proprietarilor din 

com. Călugărei, merge spre N. 

pănă în Dăsnăţuiul, apoi spre E. 

pe marginea riului ce face hotar 

între delimitările locuitorilor din : 

Cornul și moșia d-lui Verbiceanu 

din căt. Bechetul, mergînd tot 

“spre E. pănă în pădurea d-lor 

Dumitru și Aurel Magdalinescu, 

de unde merge spre E. pănă 

unde se finește pădurea la în- 

ceperea liniei de E. Linia de 

E. începe din acest punct, mer- 

ge spre N., tae Dăsnăţuiul, mer- 

ge pănă la capul pădurei, apoi 

între delimitarea locului de a- 

rătură al d-lor Magdalinescu și 

pămîntul ce ține de Gubancea 
"pănă la terminarea moșiei, cînd 

ajunge în vale, unde se termină 

atit limita cit și moșia d-lor 

Magdalinescu, 

Comuna este străbătută de   

914 

Valea-Dăsnăţuiului, ale cărui ma- 

luri ati o înălțime ca de 200 m. 

Aceste maluri sunt acoperite cu 

arături, avind spre N. com, Car- 

penul, spre V. pădurea com. 

Verbiţa (pe loc şes) spre S. com. 

Orodel și spre E. Gubancea, 

„unde pămîntul este șes. La V. 

comunei se află o fintină numi- 

tă a Udrii, făcută de un păstor 

numit Udrea, Această fintînă for- 

mează un pirii, care se scurge 

în Dăsnăţuiul. O altă fîntină, la 

N.-E. de comună, la 2 lil. dis- 

tanță, este făcută de loc. co- 

munei în 1882. Comuna este u- 

dată de Dăsnăţuiul la N. ce 

are direcţia de la VE. Are po- 

duri stătătoare unul la E. şi altul 

la V. pe unde se poate trece 

cu carele, căruțele, călări şi pe 

jos. In cele-l'alte părți loc. îl 

trec cu picioarele, apa fiind mică. 

Dăsnăţuiul se revarsă cînd plouă 

mult, mai ales primăvara, 

Comuna, se zice, își trage nu- 

mele de la niște călugări, ce ar fi 

trăit pe aci de frica Turcilor. A 

fost înființată de un mare pro- 

prietar numit “Pleniceanu, zis și 

Căpăţină. Reședința com. este 

în Călugărei. Se compune din 2 

cătune: Bechetul și Călugărei. 

Distanța între ele este de 2800 

metri. 

Se află o biserică, deservită 

de 1 preot și 2 cintăreţi. In 

tindă se .găseşte inscripția: <A- 

ceastă sfintă biserică ziditu-s'a 

din temelie, la anul 1833, cu os- 

teneala mea Serdarul Dumitru 

Pleniceanu și muma sa, Maria 

Pleșoianu». Această biserică se 

află în căt. Călugărei. Are după 

legea rurală din 1864, 9 pog. 

pămînt arabil. 

In căt. Călugărei se află o 

„şcoală mixtă, întreţinută de co- 

mună şi de județ. Are un sin- 
gur învățător, 

Populațiunea comunei e de 

1272 suflete (688 bărbaţi și 582   
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femei), locuind în 327 case și 

8 bordee, 

Au urmat la școală 5o băeți 

din Călugărei și 2 din Beche- 

tul. Ait vîrstă de școală 69 băeți 

și 69 fete în Călugărei, 15 băeţi 

și 4 fete în Bechetul.: Ştii carte 

în Călugărei, 23 bărbaţi şi 2 fe- 
mei, și 10 bărbaţi și 3 femei 

în Bechetul. 

După legea rurală din 1864, 

sunt 158 împămînteniţi. De la 

1888 pănă la 1892 media naş- 
terilor a fost de 97, iar a mor- 
ţilor de 7ş. 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nal este de 1800 pogoane în 

care intră și vatra satului, de 95 

pogoane. Pămînt arabil este în 

întindere de 1715 pogoane, în 

care sunt coprinse și 9 pogoane 

ale bisericei. 

Moșii sunt: aceea a d-lui Io- 

niţă Geblescu, cu o suprafaţă 

de 1650 pogoane; moșia d-lor 

Dimitrie și Aurel Magdalinescu, 

cu o suprafață de 360 pogoa- 

ne, în Călugărei ; în Bechetul, 

moșia d-lui Verbiceanu, cu o 

suprafață de 400 pogoane, și 

a d-lui Calist Strimbeanu, cu 

250 pogoane. “Toate dai un ve- 

nit de 40 lei de pogon și âpar- 

ţin proprietarilor. 

Păduri sunt: aceea a d-lui 

Ioniță Geblescu, de 302 hect, 
şi 50 arii; a d-lor Dimitrie şi 

Aurel Magdalinescu, cu 8 hect. 

Cea d'intiiii e compusă din gir- 

niță şi cer, a două din stejar, 

frasin, ulm şi alte lemne de 

luncă. Fineţe sunt 37 pogoane, 

aparținind proprietarilor de mai 

sus, la cari se adaugă în căt. 

Bechetul 25 pogoane ale d-lui 

Verbiceanu. 

Viile, de 75 pogoane, aparţin 

locuitorilor, ș$ pogoane sunt ale 

d-lui Geblescu. Produc vin roşu 

de bună calitate. 

O cale comunală vecinală trece 

- prin com., venind dela com. Gu-
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bancea; de aci o ia spre S. pănă 
în com. Orodel. 

Cîrciumi sunt două. Comer- 
cianți 2, 

Contribuabili sunt 197. 

Veniturile comunei sunt de 
lei 1752, bani 32, iar cheltue- 

lile de lei 1713, bani 60. Vite 

cornute sunt 341, 0 140, ca- 

pre 36. 

Călugărei, sa4 plasa Dumbrava- 
d.-j., com. Călugărei, jud. Dolj, 

"- grămadă, cu reședința primă- 

riei. Are 1162 suflete, 625 băr- 

baţi şi 537 femei; locuesc în 

303 case și 6 bordee. In sat 

este o şcoală mixtă, întreţinută 

de comună și de județ. Are un 

“singur învăţător. In anul școlar 

1892—93, aii urmat la școală 

5o băeţi din Călugărei și 2 din 

“Bechetul. Cu virstă de școală 

sunt 69 băeți şi 49 fete. Știu 
carte 23 bărbaţi și 2 femei, 

In sat este o biserică, în tinda 

căreia se găsește următoarea, 

înscripțiune: « Această sfîntă Bi- 

serică, ziditu-s'aii din temelie la 

anul 1833 (una mie opt sute 
trei-zeci și trei), cu osteneala mea, 

Serdarul Dumitru Pleniceanu și 

muma sa, Maria Pleşoianu». 

„După legea rurală din 1864, 

are 9 pogoane arabile, E deser- 
vită de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Călugărei, moșie particulară, pl. 
Dumbrava-d.-j., com. Călugărei, 

jud. Dolj, satul Călugărei. Apar- 
ține d-lui Ioniţă Geblescu. Are 

o suprafață de 1650 pogoane. 

Călugărei, zâădure particulară, 

pl. Dumbrava-d.-j., com. Călu- 
_gărei, jud. Dolj, satul Călugărei, 

pe moşia Călugărei. Aparține 
d-lui Ioniţă Geblescu. Are o su- 

prafață de 302 hect, și 50 arii. 

Felul arborilor : gîrniţa, și cerul. 

Călugărelul, zădure, în jud. Bu-   
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ză, com. Cănești, căt. Pirlita ; 

face parte din pădurea statului 
Sforile-Banului. 

Călugărelul, za/e, jud. Olt, îiz- 

vorește pe teritoriul com. Cor- 
nățelul, pl. Oltul-d.-s., şi se var- 

să în Valea-Gugului, pe țărmul 
drept, tot în raionul com. Cor- 
nățelul. 

Călugăreni, co. rur., în plasa 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu, si- 

tuată între comunele Bistricioara 

„şi Hangul la E.; com. Pipirig, 

la N.; comuna Galul, o parte 

din jud. Suceava și Transilvania 

la V. | 

Este formată din satele și că- 

tunele : Călugăreni, Gura-Lar- 

gului, Poiana-Largului, Poiana- 

Teiului, Roșeni, Dreptul, Fru- 

mosul, Buşumeni, Stejarul, Găl- 

băzeni, Brinzeni, Coroiul şi Reș- 

cani, cu o populațiune de 2242 

suflete, saii 561 familii, dintre 

cari deosebim, după sex: 1112 
bărbați, 1130 femei; după stare 

civilă: 1185 necăsătoriți, 934 

căsătoriţi, 123. văduvi, şo vă- 

duve; 520 copii de sex bărbă- 

tesc, 548 copil de sex femeesc. 
Sunt 23 străini, 81 persoane 

ştiii carte și 2161 nu știi. 

Locuitorii se ocupă cu plu- 

tăria, agricultura și cu creșterea 

vitelor. 

Dintre cei împroprietăriți în 

1864, sunt astăzi: 181 cari stă- 

pinesc înşi-și locurile lor, 153 

ca urmaşi, 8 locuri ocupate de 

alții. Dintre cei împroprietăriți 

în 1878, sunt: 30 cari stăpi- 

nesc înșiși locurile lor, 7 ca 

urmași, . 2 locuri. stăpînite de 

către alții, 1 loc părăsit și ocu- 

pat de către comună, şi 176 de 

indivizi, cari deși însuraţi şi cul- 

tivatori de pămînt, dar n'ai nici 
un fel de proprietate. 

Locurile pentru agricultură 

sunt foarte mărginite, din pri-   
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cina formațiunei muntoase a te- 

renurilor, | 

Imașul are o întindere de 650 

hect. și nutrește un număr de 

9070 vite, 

In această comună se află 

5 biserici, deservite de 13 cle- 

rici, plătiți: din fondurile comu- 

nale cu 600 lei. Venitul fon- 

ciar al păminturilor bisericești 
e de 812 lei. Este o şcoală cu 

un învăţător, plătit de către stat. 

Sunt: 9 mori de apă; 2 pive 

pentru făcutul sucmanelor; 3 
fierării ; 4 stoleri; 3 cojocari; 3 
circiumari; 2 băcani. 

„ Budgetul comunei e de 6313 
lei la venituri şi 5373 lei la 
cheltueli. 

Comunicaţiunea cu satele măr- 

ginașe se face: prin şoseaua ce 

vine de la satul Bistricioara spre 
satul Galul; prin şoseaua. care 

începe din precedenta de lîngă 

satul Poiana - Teiului, sai mai 

bine zis dintre satul Gura-Lar- 

gului și Poiana-Largului, și sue 

spre cursul superior al pîrtului 
Largul, prin satul Coroi, unind 

cu șoseaua Petru-Vodă, ce dă 

în satul Pluton,. com. Pipirig; 
pe apa riului Bistriţa în jos, cu 
plutele. 

Călugăreni, com, rur., pl. Cri- 

covul, jud. Prahova. Este si- 

tuată între muntele Ciortea și 

dealurile : Valea-lui-Moș, Gruiul, 

Scheile și Belciul, la 40 kil. de- 

parte de reședința judeţului și 
la 20 kil, de a plășei, 

Se compune din 2 cătune: 

Călugăreni şi Mireșul, avînd o 

populațiune de 2159 locuitori, 

1135 bărbaţi, 1024 femei, cu 556 

capi de familie, 429 contribua: 

bili. Locuesc în 500 de case. 

In comună sunt 2 biserici: 

Una s'a clădit în anul 1822, cu 

cheltuiala locuitorilor, în întiia 

- domnie a lui Grigorie D, Ghica 

Voevod, și la anul 1850 sa
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dărămat pănă în: temelie şi s'a . 

reclădit tot cu spesele locuito- 

rilor, în zilele Domnului Barbu 

Știrbei. A doua s'a clădit tot 

de locuitori, în anul 1856, re- 

parindu-se în anul 1889. 

Locuitorii comunei se ocupă 
numai cu agricultura și crește- 

". rea vitelor, desfăcînd: produsul 

__muncei lor în orașele Rucurești, 

Ploești și Mizil. 

Toţi locuitorii sunt moșneni. 

Ei au. 31 cai şi epe, 131 vaci, 

114 capre, 1002 oi și 182 porci. 

- Școală există în comună de 

peste 69 ani. Localul e pro- 

prietatea comunei. In anul șco- 

lar 1892—93 s'a frecuentat de 

97 copii, 03 bărbaţi, 4 femei. 

„ Cu' întreţinerea ei, statul chel- 

-tuește anual 1728 lei. 

Comuna se întinde pe o su- 

prafaţă de peste 1000 hect. 

In termen mijlociii se fabrică 

aci 15000 decal. ţuică și 20000 
--decal, vin. 

„In partea. de N. a comunei, 

în' muntele Ciortea, se află ca- 

riere de piatră şi mine de sare, 

dar nepuse în exploatare. In 

“partea de S. și V. se găsesc 

:: cărbuni de pămînt, 

Terenul cultivabil e produc- 

tiv numai porumbului. 

Comerciul se exercită în co- 

- mună de 5 circiumari, 

O şosea principală o pune 

în legătură cu comunele: Mi- 

zil, Sîngerul, Tătarul, Salcia - și 
altele. 

E brăzdată la E. de dealu- 

: rile: Cernatul, Culcea și Valea- 

Scheilor; la V. de dealurile: 

Papucul, Feţele și Bărboiul; la 

S. de dealurile: Virful-Coastei, 

Gruiul, Scheile și Belciul; la 
N. de muntele Ciortea, proprie- 

- tatea moșnenilor. 

E străbătută de gîrlele: Băr- 
boiul, Cernatul și Ciuciurul și 

de văile: Cheia, Valca-Glodului, 

Budureasca şi Scheia.   
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Se mărginește la N. cu com, 

Singerul, la. E. cu jud. Buzăii, 

la V. cu comuna Tătarul şi Cep- 

tura și la S; cu comuna Vadul- 

Săpat,. 

Călugăreni, saz, jud. Botoșani, 

pe țărmul drept al Jijiei, în par- 

_tea de N. a comanei Mănăsti- 

reni, plasa Tirgul. Are o supra- 

faţă de 2032 hect. și o popula: 

ție de 200 familii saii 760 su- 

flete. | 

Are 1 biserică, deservită de 

I preot și 2 cintăreţi şi 1 școală 

mixtă întreținută de stat, cu 1 

învăţător și 36 şcolari. 

Vite sunt: 390 vite cornute, 

99 cai mari și mici, 1536 oi, 

2 capre, 200 mascuri și 150 

stupi cu albine, 

Sunt în sat 3 meseriași, 4 co- 

mercianți și 3 circiume, 

Călugăreni, sas, jud. Dimboviţa, 

pl. Ialomița, cătunul comunei 

Bălteni. 

Călugăreni, suf, jud: Dimboviţa, 

pl. Cobia, căt; comunei Cobia. 

Călugăreni, sat, în pl. Cloşani, 

jud. Mehedinţi; ține de com. 

rur,' Orzești. Are 30 familii. 

Călugăreni, sa/, în com. Călu- 

găreni, pl. Piatra-Muntele, jud, 

Neamţu, situat aproape de gura 

piriului cu a sa numire, pe ma- 

lul drept al riului Bistriţa, la 

53 kilometri depărtare de orașul 

Piatra. 

Are o populaţiune de 223 su- 

flete, sai 55 capi de familie, 

dintre cari: 113 bărbaţi și 100 

„ femei; 116 necăsătoriți, 96 că- 

sătoriţi, 11 văduvi; 16 persoane 

ştiii carte, 207 nu știi. 

Locuitorii se îndeletnicesc cu 

agricultura și plutăria. 

In acest sat se află: reşedin- 

ţa autorităților comunale; 1 școa-   
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lă frecuentată de 43 elevi; o 

pivă; o moară. 

Călugăreni, saz, face .parte din 

com. rur. Călugăreni, pl. Cri- 

covul, jud. Prahova. Arc o po- 

- pulaţie de 2089 loc., 1095 băr- 

baţi. și 994 femei. Aci e reșe- 

dința comunei. 

Călugăreni, sas, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Dămieneşti, pe 

piriul Creţoaia, spre E. de tir- 

gușorul Dămienești şi la o depăr- 

„tare de 2 kil. de el. Are 77 

capi de familie, 72 contrib., 286 

loc., din cari 4 știi carte și 71 

“case. Populaţia “este compusă 

numai de Unguri. Sunt 693 vite 

mari cornute. Are o biserică ca- 

tolică de lemn. Catolicii din a- 

cest sat, împreună cu cei din 

satele: Bălușești, Migla, Negri, 

Răcea, Roşiori, Ruși (jud. Ro- 

man); Bogdănești, Buhociul, Sa- 

tul-Noi (jud. Bacăii), țin de pa- 

rohia catolică Prăjeşti, din jud. 

Bacăii. 

Călugăreni. V. Tăcmăneşti, saș, 
jud. Vasluii. 

Călugăreni, căzu, pendinte de 

com. Uzunul, pl. Cilniştea, jud. 

Vlașca. Acest cătun se compune 

din trupurile Călugăreni, Brani- 

ştea şi Ionești. Este proprietate a 

fraţilor Vartiade, situată la gura 

apei Neajlovul, unde dă în Cil- 

niștea. Aci este reședința sub- 

prefecturei plăşei. Are o supra- 

față totală. de. 10947 hect. La 

1864 s'a dat la 77 locuitori 306 

hect. pămînt. Are o pădure de 

luncă în suprafață de 367 hect. 
situată în valea Neajlovul şi Cil- 

niştea. Proprietatea mai posedă 
şi 174 hect. vie. 

Pe valea Neajlovul se află 

mai multe mori de apă. 

Prin acest cătun trece şoseaua 

naţională București-Giurgiii, un-
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de. se află și un han care mai 

înainte era staţia birjelor ce cir- 

culaii între București-Giurgiii. 

In cătun se află v bis. dezid, 

deservită de un preot şi doi 

dascăli. Acest sat se află situat 
la 30 kil. departe de București 

și la 34 departe de Giurgiu. 

Venitul anual este de 28000 lei. 

Lîngă Călugăreni s'a dat ves- 
tita bătălie între Sinan-Pașa şi 

Mihaiă- Viteazul, 

La 1716, a stat aci Niculae 

Vodă al Moldovei care gonise 
pe lon- Vodă- Cantacuzino, aș- 

teptind rezultatul învaziunei un- 
gurești. 

La 1644, Mateiui-Vodă, în dom- 

„nia lui, a făcut o biserică la Că- 

lugăreni. ” ” 
. 

Călugăreni și Iteşti, vzoșie, jud. 
„Bacăi, plasa Bistriţa-d.-s., com. 

Spineni, despre care Th. Co- 

drescu ne spune: «moșie, în care 
avea parte și d-lor Spătarul Ion 

Iuraşcu, spătăreasa Marghioala 

Morţun și alţii. Pe lingă moşiile 

Peletiuci, Alboteşti şi altele, fără 

sat>, 

Călugăreni, fost pic/er.de gra- 

niţă, în "pl. Cloșani, judeţul Me- 
hedinţi. 

Călugăreni, zirță, izvorește de la 

N.-E. județului Ilfov, din pădu- 

„rea Grădiștea şi se desparte în 

două: o parte alimentează va- 

lea: Pociovaliștea spre V. iar 

alta apucă spre E., trece pe 

lingă satele: Biţinelele, Movi- 

liţa, Chiroiul, Drăgoești-d. -s,, 

Drăgoești-d.-j., de unde ţărmii 

săi devin mlăștinoși, și se varsă 

in girla Mostiştea. 

Călugăreni, zirță, în pl. Cloşani, 

„jud. Mehedinţi, în com. rur. 

» Orzeşti, Se formează din izvoa- 

rele dealului și văei Călugăre- 

nilor,. udind satul cu același   
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- nume,. Se varsă în “apa Mo- 
trului, . 

Călugăreni, ziriiaș, ce izvorește 
din ramura” munţilor Măluşteţul 

(coastele despre E.), com. Că- 
lugăreni, pl. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. Curge printre: această 

„ramură şi.a Grinţieşului- Mic, 

udind satul Călugăreni, în drep- 
tul căruia se varsă, pe partea 

dreaptă a riului Bistriţa. 

Călugăreni, za/e, în pl. Cloşani, 
jud. Mehedinţi; ţine de com. 

rur. Orzeşti, satul Călugăreni. 

Aci se văd urme de zidărie 

vechiă, pe cari legenda popo- 

rană le atribue unei mănăstiri, 

pe care ar fi zidit-o Sf. Nico- 

dim, în drumul săi de la mă- 

năstirea Vodița, la mănăstirea 
Tismana-Izvoarele. 

Această vale este bogată în 

izvoare cu apă bună și în cas- 

tani, Pe această vale, în acele 

'zidării, s'au găsit de locuitorii 

comunei Orzeşti, monede vechi. 

Călugăreni-Mănăstireisai Cru-" 

cea-de-Piatră, cătun, pendinte 

de com. Uzunul, jud. Vlaşca, 

sub deal. Aparține statului. A- 

parținea înainte mănăstirei Gla- 

vaciocul și producea un venit 

anual de lei 14855. Are o su- 

prafaţă de 1270 hect., din cari 

600 hect. pădure de stejari, 

care depinde de ocolul silvic 
Comana. 

Aci se află un han care mai 

înainte servea de staţie birjelor 

care circulau între București- 

Giurgiii, înainte de construirea 

liniei ferate actuale. La 1773 

a fost metoc de călugări, pen- 

dinte de Glavaciocul. 

Acest cătun se desparte de 

Călugăreni-Vartiade, prin valea 

Cilniştea, peste care sunt două 
poduri de lemn. 

Numele acestui cătun s'a luat   
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. de la crucea de piatră ce se află - 

„sub mal, în marginea şoselei, 

care este ridicată de la 1682 de 
Şerban-Voevod, spre aducere a- 
mintea construirei podului peste 

apa Cilniştea-Neajlovul. Cătu- 
nul acesta, este situat la 35 kil. 

departe de Bucureşti și la 29 

kil. departe de Giurgii,: Aci a 

fost bătălia între Sinan-Pașa și 

Mihaiii- Viteazul la 1595. 

Călugăreni-Moşteni, cătun, pen- 

dinte de com. Uzunul, pl. Cil- 

niștea, jud. Vlașca, situat pe 

partea stingă acestui rii, din jos 

de Călugăreni-Vartiade. 

Suprafața acestei părţi de mo- 

şie este de 6oo hect., din care 

8o hect. pădure. La 1864 s'aii 

împămiîntenit 18 loc. cu 56 hect. 

Acest cătun are o biserică, 

zidită la 1881, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de un preot 

şi doi dascăli. 

Călugăresc. (Cringul-), numire. 

vechiă a cătunului Cringul-Sih- 

lelor, jud. R.-Sărat. 

Călugări, com. rur., jud. Olt, pl. 

Vedea-d.-j. Este situată pe lin- 

gă riul Vedea, spre N-E. de o- 

rașul Slatina. Are o populaţie 

de 596 locuitori. Pămîntul săii 

e mai mult deluros și produce în 

abondenţă porumb, mei, se- 

cară și ovăz. Cultura prunelor 

"e aci înfloritoare. 

Contribuabili. sunt 114. 

Aci sunt două biserici, de- 

servite de 2 preoți; o școală în 

căt. Călugărul, .frecuentată de 

37 copii, toți băeţi. La între- 

ținerea. ei contribue și statul cu 

360 lei anual. 

Budgetul comunei este la ve. 

nituri de 1617 lei, 93 bani şi la 

cheltueli tot aceeași sumă. 

Călugări, su4-divizie a cătunului 
Haimanalele, din jud. Buzăi,
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com; Zilişteanca. Are 100 loc. 

şi 27 case. 

Călugări, deal, în jud. Buzăi, 
com. Breaza, acoperit cu vii și 

semănături moșnenești, 

Călugărilor(Grindul-),griud, în 
jud. “Tulcea, pl. Sulina, pe teri- 

toriul comunei Sf. Gheorghe saii 

Cadirlez, situat în partea sudică 

a plășei și a comunei, nu de- 

parte de ţărmul mării. Are o 

formă lunguiață. Comunică cu 

grindurile Metavă și Dranov, 

prin niște fășii înguste de pă- 

mint, Are 80 hectare impro- 
ductive. 

Călugărilor (Lacul-), pumire 

dată părți? din lacul Bilhacul, 

care udă comuna Cilibia, jud. 

Buzăit. 

Călugărilor (Moara-), /acuinfă 

solată, constînd din o moară, 

ce aparținea călugărilor din 
mănăstirea Taiţa, și e acum a 
locuitorilor, în jud. Tulcea, pl. 
Isaccea, com. Balabancea (căt. 
Giaferca-Turcă), pe apa pîriului 
Boclogea. 

Călugărilor (Movila-), znoz/ă, 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 

com. Fundul-Crăsani, în pădu- 
rea Groasa. 

Călugărilor (Stupina-), vechi 
Zichet, cu No. 90, către hotarul 
Moldovei, jud. R.-Sărat, pl. Mar- 
ginea-d.-s., comuna: Corbul, în 

partea de V. a ei; numit ast- 
fel, pentru că aci se cultivaii o 
mulțime de stupi, aparţinînd 
călugărilor din schitul Măxi- 
neni. Azi e han pe drumul spre 
Măicănești, ” 

Călugăriţa, saz, jud. Dimboviţa, 
pl. Dimboviţa-Dealul, căt. com. 
Glimbocata.   
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Călugăriţa, sa, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Stăniţa, 

spre V. de satul Stăniţa și la 

5 kil. de el. Este așezată într'o 

mică vălcea, pe pîriul Călugă- 

rița. Are 80 capete de familii, 

cu 500 suflete, din cari 48 știi 

carte; locuesc în 63 case. Sunt 

65 contribuabili. Populaţia este 

numai romină. Sunt 107 capete 

de vite mari. Are o biserică de 

zid și o școală primară mixtă, 

care în anul 1886—87 a fost 

frecuentată de 24 elevi (21 băeţi, 

3 fete) din 39 înscriși (32 băeţi, 

"7 fete) Localul de școală este |: 

bun. Satul e legat cu orașul 

Roman prin șosea. Mai înainte 

se numea Negrești. 

Călugărița, cătuz, pendinte de 

com. Băbăița, plasa Glavaciocul, 

jud. Vlașca, departe de Babăiţa 

de 3 kil. Este proprietate a 

statului. A aparținut mănăsti- 

rei Nămăeşti. Are o suprafaţă 

de 530 hect. S'aii împămiîntenit 

la 1864 un număr de: 13 frun- 

tași, 18 mijlocași, 7 cu milinele, 

8 cu loc de easă, în total 36 

cu 120.hect. pămînt. 

Curge pe moșie apa' Cleniţa, 

ce vine de sus din Catalina- 

Negreni. 

Aci se află o biserică vechie 

şi alta nouă, la care servește un 
preot şi doi dascăli. 

In sat e o cîrciumă. 

Moșia se arendează împreună 

cu Băbăița cu 8900 lei. 

Călugăriţa, deal, jud. Fălciu, în- 

“tre satele Curteni și Budeşti, 

com. Budești, com. Curteni, pl. 

Crasna. 

Călugăriţa, pădure, jud. Bacăii, 

plasa Tazlăul-d.-s. în com. Buc- 

șești, proprietatea răzeșilor din 

comună. Are o întindere de 
peste go hect. Este foioasă (fag și | 

stejar) e supusă regimului silvic. 
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Călugăriţa, ziriiaș, în com. Do- 
breni, plasa Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. Izvoreşte din dealul 

Dohotăria, de lingă satul Ne- 

greşti, și unindu-se cu piriiașul 

Dosurile, se varsă pe partea 

stingă a pîrtului Almașul. 

Călugăriţa, zîriz, jud. Roman, 

ce curge prin pl. Siretul-d.-s., 

com. Stăniţa. Izvorește la Sud 

de satul Călugăriţa, trece prin 

el, şi, la tîrgușorul Bira, se varsă 

în piriul Poenele-Oancei, de a 

stinga. 

Călugăriţa, ză/cea, între moșiile, 

Păuleasca, a statului și Șoimul 

a d-lui G. Cantacuzino, în pl. 

Marginei, jud. Teleorman. 
+ 

Călugărițele, căzu, al comune! 

Colți, judeţul Buzăi, situat pe 

stinga Văei-Colţilor, în coasta 

muntelui Vîrful-Babei. Are 200 

locuitori, cari locuesc în 52 

case. 

Călugăriţilor (Virful-), co/znă, în 
jud. Buzău, com. Colţi, căt. Că- 

lugăriţele, ramificaţie din Vîrful- 
Babei, 

Călugărul, sa, face parte din 

com. rur. Tătășești, pl. Znagovul, 

jud. Ilfov. Este situat la N.-V. 
de București, la extremitatea 

județului sprejudeţul Dimboviţa. 

Prin mijlocul satului trece şo- 

seaua națională Bucureşti-Piteşti. 

Aci este reședința primăriei. 

Se întinde pe o suprafață de 

370 hect.; cu o populație de 
332 locuitori, 

Moștenitorii Dr. Capşa, colo- 

nel Gramont și Fr. Enachi au 

265 hect. şi locuitorii 105 hect. 

Proprietarii cultivă 103 hect, 

(63 sunt sterpe, 37 izlaz şi 60 

pădure). Locuitorii cultivă 9o 

hect.; 15 rămîn sterpe. 

Are o biserică, cu hramul Sf,
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Gheorghe, deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreţi; o școală mixtă 
frecuentată de 12 elevi și 1 3 
eleve, - cu întreţinerea căreia 
judeţul și com. cheltuesc anual 

1468 lei, 

Comerciul se face de 1 

ciumar și 2 hangii. - 

Numărul vitelor mari e de 

264 şi al celor mici de 826. 

Stabiliţi aci sunt 2 străini. 

A 

cir- 

Călugărul, căzu, pendinte de 

com. 'Flăminda, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlaşca, proprietate a d-lui 
General E. Arion. 

Aci se află o școală mixtă 

cu 3 clase, la care, în 1888, 

aii urmat, în vîrstă de școală, 23 

băeți și 37 fete, din 41 băeţi 

și 37 fete. 

Călugărul, saii Bistreţul, fa/z, 

- jud. Dolj, la 4 kil. de Dunăre. Are 

800 hect. suprafață și se întinde 

pe teritoriul comunelor Bistreţul 

- şi Plosca, (pl. Băilești), și com. 
Cirna, (pl. Balta). 

Călugărul, gea/, acoperit cu vii 

și pometuri, com. Filipeşti-de- 

Pădure, plasa Filipești, judeţul 

- Prahova. 

Călugărul, movilă, spre N. de 

com. Ianca, jud. Romanați. In- 

- cepe șirul de movile careseîntind 

de alungul Dunărei, cînd grupa- 

"te cite 3—4—35, cînd izolate. 

Călugărul, mante, în partea de 

N. a com. Star-Chiojdul, pl. Te- 

- leajenul, jud. Prahova, acoperit 

cu pădure: şi izlaz. Merge în 
aceeași directiune ca și muntele 

Zmeurătul. Din acest munte iz- 

vorește gîrla Brădetul. 

. Călugărul, pisc, comuna Valea- 

Lungă, plaiul Prahova, jud. Pra- 

hova, numit ast-fel de la un 

- pustnic, ce locuia aci.   
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Călugărul, poiană, com. Valea- 

Lungă, plaiul Prahova, județul 
Prahova. 

Călugărul, poiană, la V. de co- 

muna Bădești, plasa Oltul-d.-j,, 

„jud. Olt; servește ca. livede de 

fin. Și-a luat numele de la un 
călugăr, care a avut tirlă aci. 

Călugărul, za/e, jud. Prahova, 

pl. Cricovul, com. Ceptura. 

Călugărului (Dealul-), zuute, 
în jud. Suceava, com. Dorna. 

Călugărului (Dealul-), Zea/, co- 
muna Diculești, pl. Olteţul-d.-j., 
jud. Vilcea, 

Călugărului (Fîntina-), finfnă 

cu apă minerală, com. Căciulaţi, 

pl. Znagovul, jud. Ilfov. (Vezi 

Vlăsia, pîriă). 

Călugărului (Iazul-), zaz, jud. 

Suceava, în suprafaţă de 83 fălci, 

pe moșiile Rădușeni şi Oprişeni, 

format de piriul Șomuzul-Mare. 

Călugărului (Izvorul-), îzzor, 
în jud. Buzău, com. Bălănești; 

„ese din muntele Arsenia, pri- 

mește Ciucurul-Orbului şi se 
scurge în Sărățelul - Bălănești. 

lor, 

Călugărului (Izvorul-), zszor, 

în jud. Buzăi, com. Lapoșul; 

se scurge în riul Cricovul, fă- 

„cînd hotar despre judeţul Pra- 
hova. 

Călugărului (Moara-), moară, 
pe riul Bahluiul, în pădurea De- 

leni, jud, Botoșani, în apropiere 

de schitul Lacurile, Se zice că 

a fost a călugărilor acelui schit. 

Călugărului (Moara-), moară, 
în județul Suceava, proprietatea 

statului, la iczătura iazului cu   
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același nume. A fost făcută de 

mănăstirea Slatina. 

Călugărului (Pirîul-), ziriă, la 

Nordul jud. Ilfov, pl. Znagovul.! 

Izvoreşte din partea de S.a pă- 

durei Vlăsia și alimentează Va- 

| lea-Pociovaliștei. 

Călugărului (Pirîul-), afluent al 

pirîului Forăşti, în jud. Suceava, 

com. Uideşti (3 kil.) 

Călugărului (Valea-), za/e, pl. 

Ocolul, com. Preajba, jud. Dolj, 

ce se unește cu Valea-Siensi, 

dind naștere piriului Cîrcea. 

Călugărului (Valea-), za/e, în 
jud. Muscel, în raionul com. ]u- 

pînești; se varsă în Rîul-Doam- 

nei, pe malul drept, în dreptul 

cătunului Petrești, com. Cosești, 
pl. Riul-Doamnei, 

Călugărului (Valea-), za/e, si- 
tuată la E. de tirgul Stăniseşti, 

pl. Stănisești, judeţul Tecuciii, 

Merge în direcţie E.-V. pănă 
dă în Dobrotfor. 

Călugărului (Valea-), v2/e mică, 

în jud. Tulcea, plasa Babadag, 

com. Slava-Rusească, căt, Sla- 

va-Cercheză. Se desface din dea- 

lul Jidini; se îndreaptă spre S,, 

brăzdind partea N.-V. a plășei 

şi a comunei; curge prin pă- 

duri și se varsă după 3 kil. în 

pîriul Ciucurova (Slava-Cerche- 

ză), mai jos de satul Ciucurova. 

Călugărului (Valea-), za/e, co- 

muna Folești-d.-j., plaiul Hore- 

zul, jud. Vilcea, 

Călugărului (Vîrful-), co/ină, în 

jud. Buzău, com. Cănești, for- 

mată din stinci, cu o descindere . 

foarte periculoasă. 

Călugărului (Virful-), zise, în
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"jud. Buzăiă, com. Chiojdul, pe 

hotarul despre Prahova. De sub 
poalele sale ese izvorul Brădetul. 

Căluişul, piriz, în jud. Neamţu, 

format către obirşia sa. de două 

piriiaşe: Broşteni și Piriul-La- 

cului, care izvoresc din Sudul 

„sistemului muntos din com. Șer- 

- bești, numit Stinca.- de-la- Șer- 

"bești; curge străbătind terito- 

"riul com. Dochia, printre 'satele 

- Dochia, şi Jidești; apoi pe terito- 

riul com. Girovul, printre satele 

Jideşti și Bahna, coborind în di- 

recțiune sudică printre comu- 

„nele Roznovul şi Mărgineni, pe 

la satul Traian (com. Zănești), 

paralel cu podișele de la Ne- 
griteşti, pănă. întră pe teritoriul 

- com. Podoleni, unde, în drep- 

tul satului Podoleni, traversează - 

șoseaua mixtă Buhuși-Piatra, în- 

tre lil. 30—31, vărsîndu-se pe 

partea stingă a riului Bistriţa, 

după ce a primit mai mulți a- 

“Auenți, dintre cari cel mai în- 

semnat e piriiașul Plopeşti, for- 

mat din piraele Mărgineni şi Hoi-. 

sești (ce vine pe stinga sa). 

Căluiul, com. rur. în N-V, plă- 

şei Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Ro- 

manaţi, situată pe țărmul stîng 
al rîușorului Căluiul, a cărui 

vale aci e mică și restrinsă de 

dealuri mari. E departe de Ca- 

racal de 43 kil., iar de Balș, reșe- 

„dința plășei, de 11 kil., se com- 

pune din Căluiul (1250 loc.), satul 

mic Gura-Căluiul, și căt. Broșteni 

„(254 loc.) In vechime i se zicea 
Gura-Căluiul. Terenul dimprejur 

are o altitudine de 190 m. d'a- 
supra nivelului mării, 

Are o populaţie de 1504 lo- 
cuitori, toți Romini, din ! cari 
769 bărbaţi, 735 femei; 440 capi 
de familie; 769 căsătoriţi şi 732 
necăsătoriți. Știii carte 38 per- 
soane și 1466 nu ştii. Locui- 

torii se ocupă cu agricultura și 

Căluiul, zpănăstire, 
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“ creşterea vitelor. In com. sunt 
4 cîrciumi.. Budgetul com. pe 

anul 1886—37 a fost de 4924 

lei la venituri și de 4902 lei la 

cheltueli. Sunt 353 contribua- 

bili. Are o școală. Biserici sunt 

două: una cu hramul Ș-ţii Voe- 

vozi (1863), deservită de un 

preot şi 2 cintăreţi; a doua în 

Broşteni, cu hramul Sf, Nicolae 

(1854). 
„Lîngă Căluiul se află o mare 

pădure, și, pe lingă sat, șoseaua 

vecinală către extremitatea ju- 

dețului. Nu departe se află și 
mănăstirea Căluiul. 

în jud. Ro- 
manați, cu hramul Sf. . Nicolae, 

„lingă satul cu același nume. 

Este fondată de strămoșii Bu- 

zeștilor la 1579, înainte de Mi- 
haiii-Viteazul. Ea esteimportantă 

din punctul de vedere arheo- 

logic și a jucat un rol însemnat 

în secolulal XVI-lea, al XVII-lea 

și al XVIII-lea. Aci, aproape de 

pragul nordic al jud. Romanați 

se află vatra Buzeştilor, fami- 

lie ilustră în “istoria Rominilor. 

In satul Strejeşti s'a stins şi 

îngropat cel din urmă din ei. 

In partea locului trăesc încă. 

amintirile: Buzeștilor păstrate în 

pisanii sau dedicațiuni murale, 

pe lespezi mormîntale, pe chi- 

puri zugrăvite de alungul păre- 

ților; iar între țărani, se pă- 

strează chiar sufletul timpilor 

eroici, în care ai trăit Buzeştii 

şi frații lor de armă, aceasta 

o probează cîntecele bătrinești. 

Neamul Buzeştilor se stinse 

prin odraslă bărbătească, la 1831 

prin Const. 

neamului săi, îngropat la bise- 

rica din -Strejeşti, unde stă şi o 

inscripţie interesantă în versuri, 

ce începe așa: sBuzești cei din 

vechime, (pentru ţară s'a jertfit) 

S'aii sfirșit acum prin mine, etc.» 

La Căluiul este mormîntul lui 
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CĂLUIUL 

Radu Buzescu, banul, al lui Stroe 

și femeei sale Stanca, al lui Preda 

Buzescu, etc.; iar în mănăstire 

sunt portretele! celor 2 frați 

de arme ai lui Mihaiii-Viteazul 

cu portretul Domnitorului şi al 

fratelui săă Petru Cercel, ale 

soțiilor şi fiilor acestor domni 

şi ale credincioșilor lor vasali. 

Dinaintea mănăstirei, sunt bă- 

gate, în stană de piatră, oasele 

Buzeştilor. Poporul crede, că mă- 

năstirea Căluiul a fost întemeiată 

de niște haiduci, poate dela fap- 

tul că Buzeștii aii fost oameni 

de arme şi cum îi numește cîn- 

tecul, Zmeii '“Ţărei - Rominești, 

(purtătorii oștilor şi fruntea Boe- 

rilor). Buzeștii au edificat mănă- 

stirea, cu patronul Sf. Nicolae, 

după un războiii singeros, ca 

refugiii, căci atunci era încon- 

jurată de păduri nestrăbătute. 

Mănăstirea Căluiul a fost în- 

-chinată la Patriarhia lerusali- 

mului, la 1673, de Grigorie Voe- 

vod. Acum este ruinată de tot. 
Reparaţiuni nu-i s'a făcut cînd 

„ toate veniturile eșeaii afară din 

țară, de și în hrisovul lui Const, 

Brincoveanu se hotărise, că nici 

din venitul moșiilor nici din al 

satelor și țiganilor, să nu iasă ni- 

mic din ţară, dacă nu s'a satis- 

făcut trebuinţele mănăstirei, iar 

locul de care s'a închinat să aibă 

parte numai de prisosul venitu- 
rilor. 

De construcție germană, sea- 

mănă foarte mult cu cea din 

Stănești (Vilcea). Biserica e în 

mijlocul -unei curți cu zid și are 

2 briuri de un aspect plăcut. 
Avem aci pe lingă mormintele 

ctitorilor, clopote vechi din 

1588, mai multe inscripţiuni, cum 

şi pomelnice interesante, 

S'a ocupat de această mă- 

năstire A. I. Odobescu, care 

ne a adus'o mulțime de do- 
" cumente relative la mănăstirea 

Căluiul a Buzeștilor şi cari pot
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servi mult la formarea arbore- 
lui genealogic al acestei familii. 

Cătuiul, nante, ce purta în ve- 
chime moșia “Ciuperceni, din 
jud. Dolj, pl. Cimpul, com. Ciu- 
perceni. 

Căluiul, pâzurice, în pl. Oltețul- 
Oltul-d.-s., jud. Romanați, de 70 

"pogoane, coprinzindu-se și ace- 

“lea: după moșia Brincoveanca. 

Căluiul, zădure, cu o suprafaţă 

» “de 2734 pogoane, pe proprie- 

tatea Broșteni, pendinte de mă- 

năstirea Căluiul, lingă com. 

Căluiul, pl. Olteţul- Oltul -de:s., 
jud. Romanați. 

Căluiul, za/e și ră, jud. Roma- 

nați. Rîul izvorește din coasta 

dealului Frăția, la hotarul dintre 
nd. Dolj, Vilcea și Romanați. 

“Curge în direcţia de la Nord spre 

“Sud-Est, trece pe lingă com. 

Căluiul şi se -varsă în Olteţul, 

- “puțin mai sus de com. Oboza. 
Valea lui este strimtă şi nu 

se lărgește decit de la cătunul 
Gura-Căluiului în jos. 

Căluiul (Gura-), căz. al com. Că- 
luiul, pl. Olteţul-Oltul-d..s., jud. 

Romanați, situat pe țărmul sting 
al riuleţului Căluiul. 

Căluiul-Burluiul, zărure a sta- 
tului, de 252 pogoane, pe pro- 

„. prietatea Corneșul-Burluiul, pen- 
dinte. de mănăstirea Căluiul, 

. lingă com. Bechetul, pl. Olteţul- 
Oltul-d.-s., jud. Romanați. 

“Căluleşti, saț, face parte din 

com. rur. Măţăul, plaiul Dim- 
boviţa, jud. Muscel. 

Călunul, ziriă, pl. Ocolul, com. 
„ Ghercești, jud. Dolj, ce formează 

limita de Nord a com. Gher- 

“cești, către com'ina Mischi. Are 

2î$y. diureie Dicjivnar Leogrujic, lui, 14. 

“= 
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direcțiunea de . la V.-E. şi se 
varsă pe ripa dreapta a rîului 
Tesluiul. 

Căluțul, zaz, în jud. Botoșani în 
partea de Nord-Est a comunei 
Buimăceni, pl. Jijia, pe moșia 
Buimăceni. | 

Cămălinul, co/ină, în jud. Buzeii 
com. Pietroasa-d.-j., formînd 

un pisc stîncos în masivul 

muntelui Istriţa. 

Cămăraşul, (Brezoaia-Cămă- 
rașului), saz, pl. Znagrovul, jud. 

Ilfov. Face parte din c. r. Bre- 

zoaia. Este si:uat la Brezoaia 

în niște locuri băltoase formate 

de riul Ilfovățul. 

Suprafața satului e de 743 

hect., cu o populaţie de 178 loc. 
D-l Anastasie Gavarof are 

597 hect. și locuitorii 146 hect. 
Proprietarul cultivă 177 hect., 

40 sunt rezervate pentru izlaz 

şi 380 sunt pădure. Locuitorii 
cultivă” tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, 1 heleştei și 2 po- 

duri- stătătoare. Comerciul se 

„face de 1 circiumar. 

Cămăraşului (Movilâ-), zpo- 
vilă, în judeţul Buzăii, comuna 

Padina, numită ast-fel find că 

în vechime cra' așezat aci un 

Turc, ca să' incaseze taxele 

impuse pentru pășunatul oi- 

lor ce se aduceaii din raiaua 
Brăilei. El aplica Dangana (mar. 

ca turcească) pe ciomagele cio- 

banilor, ce le păzeaii, arătind cu 

aceasta, sait că oile sunt cum- 

părate pentru împărăție, sai că 

taxele sunt plătite. 

Cămăraşului -(Valea-), za/e 
mlăștinoasă, în comuna Padina, 

„jud. Bus azăii. 

Cămărăşescu “(Schitul-lui-),   

CĂMIANULUI (VALEA-) 

"biserică ruinată, fost schit, azi - 

servind ca un fel: de capelă în 
"cimitirul comunei ' Mihăeşti-d.j., 

jud. Olt, plasa Șerbănești. S'a 
numit ast-fel, fiind-că acum vre-o. 

40 ani locuia aci un: boer, fost 
mare proprietar, cu mima sa, în 

chiliile lui, deja atunci în ruină. 

Doamna  Cămărăşescu, 

"zîndu-se sfintă și inspirată,. se 

„purta vecinic în dolii și cu un 
angolpion preţios (cu diamante) 
la git, ca un arhierei, cînta în! 
strană la biserică în toate. zi- 

lele “regulat, Zicea Apostolul şi: 
toate rugăciunele. 

Iorgu, fiul ei, era mai mult 

maniac; tot-d'a-una trist şi me- 

lancolic, vorbia numai în -mo- 
nosilabe şi avea vedenii, — zi- 

cea el, 

In acest schit, care ajunsese 

faimos, era un fel de oracol, 

numit Oracolul de la schitul 
Iui Iorgu Cămărășescu. 

Cămăruței (Virful-), pzzuze, în 
jud. Buzăă, com. Sibiciul-d.-s., 

acoperit cu păduri și fineață; 
face hotar despre com. Bălă- 
nești. a 

Cămeniţa, daf sat «Duaărei, * în 
plasa Ialomiţa-Balta, insula -Bal: 

ta, teritoriul comunei Vlădeni, 

jud. Ialomiţa; comunică cu bra- 
țul Săltava. 

Cămeşa. V. Surda, Pădure, na 
Iași, * 

Câmeşoiul, munte, jud. Suceava, 

pe culmea căruia se întîlnesc 

“hotarele moșiilor Baia, “Bogdă- 

„neşti, Sasca şi Mălini. E îm- 

brăcat în pădure .de brad. 

Cămianului (Valea-), vaze, iz- . 

voreşte despre Dealul-Aldei, co- 
muna Rădești, pl. Rîurile, jud. 

Muscel; curge de la E. spre V: 

și se varsă în Riul Tirgulii. 

[a
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Cămineasca, comp. rur., 

CĂMINARIUL 

Căminariul, pix, jud. Bacăi, 

pl. Trotușul; izvoreşte de pe te- 

ritoriul comunei Doftana. Se 

varsă d'a dreapta în Trotuș. 

com- 
pusă din satele Cămineasca şi 

Bila, din pl. Cilniştea, județul 

Vlașca, situată pe valea Cil- 

niștea, departe de Giurgiii de 

34 kilometri, de Ghimpați, reșe- 

dința plăşei, de 4 kil., iar de 
Bucureşti de 40 kil. 

Suprafața moșiei este de 2850 

hect., din care 15 hectare: pă- 

dure. Proprietatea dă un venit 

anual de 27000 'lei. | 
Cu ocaziunea împămîntenirei 

“S'aii dat la locuitori 330 hectare 

de pămînt. | 

In anul 1886, această comună 

avea 1494 locuitori, din cari 

„298 contribuabili. La acea dată 
” venitul comunal 'se urca la suma 

de 7366 lei, iar cheltuelile la 

4017 lei. In 1887 a avut venituri 

4936 lei, iar cheltueli 3141 lei. 

Se află în comună 2 biserici 

din care una făcută la 1867. 

Aceste biserici sunt deservite 

de 2 preoţi și de 3 dascăli. 
Se află o școală mixtă, con- 

dusă deo învățătoare. Școala co- 

prinde 4 clase. In 1888 aii ur- 

matla școală 31 băeţi și 2 fete. 

In anul 1888 s'a cultivat 
în localitate, de către 255 lo- 

cuitori, 113 hectare şi 40 arii 

de tutun. | 

In această comună se face 

un bilciii la 29 Iunie în fie-care 
an. 

Pe proprietatea Cămineasca- 
Bila se află: Lacul-de-la-Duzi, 

Lacul-Gră jinei. Apa Cîlniștea 
trece prin mijlocul satului. Gla- 
vaciocul dă în Cilniștea la Că- 
mineasca, Valea - Neacşului -dă 
pe această proprietate în valea 
Cilniştea. Valea-Dorobanţul, ce 

vine din Naipul, dă iarăși în 

Cilniştea. Valea-L.ungă și Va-   
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lea-Rece încep din pădurea Că- 

mineasca și se unesc cu Cilniş- 

tea în sat. Mai trec prin sat 

Valea-Seaci ce dă în valea Do- 

robanțul; Valea-Lacului, care la 

hotarul Ghimpați dă în apa 

* Glavaciocul; văile Adincaţi-Mici 

şi Adincaţi-Mari, ambele eșind 

din pădurea Cămineasca și dind 

în Cilniştea la Singureni; Va- 

lea-Neacșului, care ese din mo- 

șie şi dă în Cilniștea. Pe această 

proprietate se află Măgura-Ln- 

să și Măg ira-din-Cot. 

Vite sunt: 206 boi, vaci și 

bivoli, 70 cai, 790 oi, 50 cai 

şi 96 rimători. 

Prin această comună trece 

şoseaua ce dice de la Giurgiii : 
la Piteşti, 

Cămineasca, cătun, pendinte de 
comuna Cămineasca, de la care 

şi-a luat numele; situat pe va- | 

lea Cilniștea, jid. Vlașca; pro- 

prietate a Doamnei Cazimir, 

născută Mihăilescu. Aci se află 

o biserică, deservită de un preot 
și doi dascăli, 

Căminiţoaia, ziri4, izvorește din 

comuna Aninoasa și Bădești, 

plaiul Nucşoara, jud. Muscel, şi 

se varsă în riul Doamna, pe 

malul sting, în raionul comunei 

Bădeşti. Formează aproape li- 

mita de Nord între această co- 

mună și comuna Domnești, 

Cămîrzan, zădure, în jud. Boto- 

şani, în partea de S..E. a co- 

munei Gorbănești, pl. Miletinul. 

Cămirzani, sa, pe moșia cu a- 

celaşi nume, din jud. Suceava, 

com. Ciumulești. Își trage nu- 

mele de la un străvechii pro- 

prietar al moșiei, Cămirzan. (Vezi 

actul de hotărnicie al moşiei 

Huşi undese pomenește de Podul- 

lui-Cămirzan). Așezat pe coastele 
dealurilor: Dealul-Curţei, Gania 
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și Colţun, numără 23 case, po- 

pulate cu 26 capi de familie, 
Saii- 104 suflete (51 bărbați şi 

53 femei), din cari 2 izraeliți. 

Are 20 contribiabili. Vatra sa- 

tului ocupă suprafața de trei 
fălci. 

Moșia e proprietatea d-lui Em. 

Morțun; Are o suprafața de 700 

fălci, din cari 420 fălci cultiva- 

bile, 200 pădure și 80 finaţ. 
Loc sitorii s'a împroprietărit la 
1864 pe Mesteceni şi parte din 
Movileni, 

Are o biserică, cu patronul 
Sf. Gheorghe, construită cu spe- 
seleactualulni proprietar, la 1863,. 
deservită de preotul din Ciu- 
miileşti. Școala din Ciumuleşti 
servă și acestui sat.. 

„Drumurile principale sant: la 

Fălticeni, prin Leucușeşti, (13 

kil.) şi la Fălticeni, ps la Spă- 
- tăreşti (16 kil.) 

La 1803 «<Cămirzani, a pahar- 

nicului Lină, aveai 5 liuzi, cu 

60 lei anual, fiind și un liud 

de cei fără bir. La aceștia se 

adăigai breslașii -Morţunești, 

3 liuzi, plătind 24 lei bir pe an». 

Pe la 1850, «Cămirzani îi Măs- 

tocani, la ținutul Sucevei, oco- 

lul Moldovei, moșie cu părți, în 

care moșie ai parte şi d-lor 

frații Morţunești, i d-lui Costachi 

Morţun, d-lui Costachi Hirlescu, 

i alți părtași în ea. Are sat cu 

o biserică, deservită de un preot, 

doi dascăli, doi băjenari hriso- 

voliți, opt nevoluici, 3 vădane, 

4 slujbași volnici, un jidov; pe 

lingă moșiile Bărăşti, Calna, 

Ciumuleşti, Leicușești, Dumbră- 

vița și altele cu un număr de 

18 locuitori», | 

Origina familiei Morțun pre- 

zintînd oare-care interes istoric, 

extragem următoarele din ge- 

nealogia făcută de descendentul 

ei, d. Emanoil Morţun, proprie- 

- tarul acestei moșii ; 

Pe la finele Domniei lui Pe-
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tru Șchiopul (1590), tînărul Pa- 
vel Morţun trece din Maramu- 

reş în Moldova. Un oare-care 

"Lazăr (urmaș lui Potcoavă) toc- 

mai venise cu un corp de ca- 

zaci, vrind să detroneze și să 

ia locul lui Petru Șchiopul. Pa- 

vel Morţun se aventură în con- 

ducerea. unei părţi a oștiref mol- 

dovene și reuși a pune pe fugă 

armatele. căzăceşti. Vodă răs-. 

plăti vitejia acestui Romîn, dă- 

ruindu-i moșia Budiniţa, din Bu- 

covina. Intre 1630 —1640, 4 din- 

tre cei 12 fil ai lui Pavel Mor- 

ţun se căsătoresc cu fete din 

familiile Goian, Giurgiuvanu, Va- 

silco şi Volcinoschi. Cei-l-alți 

S aii numai fete,pe cari le mă- 

rită după Cuciureanu, Hijdăi, 

Holban, Gorovei si Teodorini. 

Din primii patru Morţuneşti se 

trag toți urmașii acestei familii, 

aflători astă-ă în ţară și cari 

ati trecut aci după răpirea Bu- 

covinei. 

Un oare-care Morţun, stăpi. 

nitor al Budinţilor, pe la 1792, 

lasă trei fii: Ilie,. Lupu și Con- 

stantin. 

Lupu trece în Rusia la 1731, 

intră cadet în armata împără- 

tesei Ană Ivanovna şi la 1740 
ajunge polcovnic. În același an 
este recomandat din ordinul im- 

părătesei Ana, de către cance- 

“larul Ostermanna, Domnitorului 

Moldovei Grigore Ghica, care 

îl gratifică cu boeria de Șătrar, 

La 1742, se căsătoreşte cu Ma- 

ria, fiica medelnicerului Constan- 

tin Lână, dar îşi reține partea 

de Budinţi din Bucovina și Ghe- 

năuți de la ţinutul Hotinului. 

Zestrea soției era' moșia Broş- 

teni de la ţinutul Botoșani. 

In urmă, potrivit diatei lui 

: Andrei Pisoschi, rămîn în stă- 

pinirea Lîneștilor şi moşiile: Leu- 
. cușeşti, jumătate din Hirtop, a 

treia parte din Huși, întregi Ca- 

mirzani, Obirşia și cite jumă- 
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tate din Costești și Bărăști, pe 

apele Şomuzul-Mare, Şomuzul- 

Băei, şi Moldova pănă în Rișca. 

Ast-fel pun stăpînire Morţunești 

pe Cămirzani. | 
Pavel, fii al lui Ilie, 'ajunge 

maior în armata rusească și, la 

1812, e luat prizonier de Fran- 

cezi și dus în Franţa, de unde 

se întoarce la 1815 și se călu- 
- gărește în mănăstirea Neamţu, 

de unde era cunoscut sub nu- 
mele de Morţun Franţuzul. 

Cămnicioara, Jazșe; jud. Brăila. 

Uneşte japșea Cămniţa cu iezerul 

Mrejarul, în ostrovul Iazul, 

Cămniţa, jazșe, jud. Brăila, si- 
tuată în ostrovul Iazul; unește. 

japşea Rogozul cu japşea Căm- 

nicioara. 

Cămueşti, sat, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani; ține de com. rur. 

Negoeșşti ; are o biserică şi peste 

160 locuitori. 

Cănăiţele, za/e, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, pe teritoriul comu- 
nei Dichiseni. 

Căndeşti, saz, jud. Dorohoiii, pe 

moșia cu același nume, comuna 

Dersca, pl. Berhometele. Are 

117 familii, cu 470 suflete. Se 

află pe șesul Siretului, între ca- 

lea naţională Mihăileni-Botoşani 
și piriul Molnița. 

Așezările sătenilor sunt bune, 

fără livezi, numai cu grădini, 
Proprietatea din vechime a 

fost a mănăstirei Dobrovăţul din 

judeţul Vasluiă, 
Are o biserică, cu hramul A- 

dorimirea.- Maicei- Domnului, de- 

servită de 1 preut, 2 ciîntăreţi 

și 1 pălămar. Este de zid, fă- 

cută în anul 1858, de poseso- 

rul moşiei Stoianovici. 
In sat este o școală, cu 1 în- 

vățător, frecuentată de 35 elevi.   

CĂNEȘTI 

Calitatea pămîntului este bună. 
Sătenii împroprietăriți ai 494 . 

hect. 82 arii pămiat, iar pro- 

prietarul moşiei are 298 hect. 

5 arii cîmp. 
Piraie principale sunt: Viţca- 

nul, ce trece pe moșie, şi Mol- 

nița, ce curge pe la hotar. 

Drum mai însemnat este ca- 

lea naţională Mihăileni-Botoşani. 

Se hotărește cu: Călinești, 

Piriul-Negru, Viţcani și Buco- 

vina. 

Numirea moșiei și a satului, 

se zice, că vine de la Cindea, 

ce era din vechime proprietar. 

In hrisovul din 1463 (6072), lu- 

nie 11, de la Stefan-cel-Mare, 

se vede că un Toma Cindea 

era consilier domnesc și boer 

de credinţă. 

Căndeşti, saț, jud. Argeș, pl. OL- 

"tul; face parte din com. rur, 

Valea-Ungureni. 

Căneşti, com. rur,, în jud. Buzăi, 
pl. Pirscovul, situată pe ambele 
maluri ale Sărăţelului-Bercii, la 

distanţă de Buzăii de 40 kil. Li- 

mitele sale sunt: la N., începînd 
din izvorul Slănicului, de la, vîr- 

ful Beldimănescul, ajunge pe 
coaste în piscul Glodul, apoi se 

lasă pe plaiul muntelui Umbră- 

relul şi se urcă în culminaţia 
Bocul; la E. se lasă din Bocul, 

pe la Muchia-Inaltă, merge pe 

coline, pe la Giriacul, coborind 

în apa Sărăţelului-Bercii, la gu- 

ra izvorului Dragomirul, trece 

Sărăţelul și lăsîndu-se în jos 
pe Izvorul-Mircii,. urcă în Mu- 

chea-Seacă și dă în drumul ce 

merge la Dilma, apoi pe dinsul 

pănă în virful Dilmei, la S,, 

merge pe plaiul Dilmei pănă dă 

în Izvorul-Sărimbului, coboară 

puțin pe izvor şi, peste coline, 

ajunge în marginea căt, Scoru- 

șeşti, urcă pe muchia la-Tei, de 

unde se lasă în izvorul Poeniţa,
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urcă pe muchia Tresticara, pănă 
dă în apa Fundata, se abate 
peste coline și pe din jos de 
căt, Crivelești, dă în izvorul Slă- 

nicelul, pe care merge.în sus 

pănă. în vîrful Beldimănescul. 
Suprafaţa acestei comune este 

de 3880 hect., din care 818 

cultivabile, 624 pădure, 357 fi: 
nețe, 714 izlaze, 42 livezi, ş$ 
vie şi 1169 sterp. Proprietăți 
mai însemnate sunt: Sforile-Ba- 

„ nului și Negoșina (ale statului), 
apoi: Păcurile, Hirtopeasca-Moş- 
nească, Negoșina, Bondrea și Va- 
lea-Verzii (ale moşnenilor Ne- 
goșini, Glodani și Hirtopeşti). 
Terenul este accidentat, fiind 
format în mare parte din pie- 

triș și pămintud albe; totuși 

are porumb, livezi și vii. Cul- 
tura albinelor e dezvoltată. E 
bogată în substanțe minerale, 
mai cu seamă în sare și ghips. 
Are 5 mori de apă și două stîne. 
Peste an se ţin aci două tirguri: 
la Ispas și la Rusalii. Căi de 
comunicație n'are alta de cît 

„albia Sărăţelul-Bercii, 
__Vite sunt: 120 boi, 310 vaci, 
7I viței, 25 cai, 14 epe, 19 
minji, 1800 oi, 48 capre şi 138 
porci. Stupi are 590. 

Comuna e formată din cătu- 
nele: Glodul, Gonţești,Negoșina, 
Păcurile, Pirlita, Poenari, Ple- 
tari, Șuchea şi Valea-Verzii. Po- 
pulația sa e de 1570 loc., din 

„cari: 320 bărbaţi însurați, 35 
neînsuraţi, 14 văduvi, 1 divorțat; 
320 feniei măritate, 62 vădu: 
ve, 420 băeţi şi 398 fete. Fi 
trăesc în 369 case. Media naș- 
terilor e de 47, a deceselor de 
33, a căsătoriilor de g. Popu- 
laţia crește cu o medie anuală 
de 14 suflete. 

Comuna are 299 contrib., din 
cari 7 comercianţi romîni şi un 
străin, Stabilimente comerciale 
sunt 5. 

| Budgetul comunei e de 1301 l.   

Comuna are o școală, fre- 
cientată de 32 elevi şi 3 eleve. 
Carte știi 65 loc. Biserici sunt 
5, deservite de 3 preoți, 5 cîn- 

„tăreți și 5 paracliseri, Catedrala 
e cea cu hramul S-ţii Impărați. 
Circiumi sunt 3. Comuna exista 
la începutul secolului și era repre- 
zentată prin satele: Cănești, Pă- 
curile și Negoșina. In urmă, satul 
Căneşti fiind situat pe un te- 
ren mobil, pămîntul a fugit, ca- 
sele s'aii dărimat și locuitorii s'aii 
împrăștiat prin cătunele vecine, 
mai cu -seamă la Gonţești şi 
Pirlita. Dintr'ua hrisov a lui Ma- 
teiii-Basarab, din anul 1643, Au- 
gust 8, reese că după ce hoţii 
aii omorit pe Egumenul Răsbici 
de la mănăstirea Mendicul (Vin- 
tilă-Vodă) şi i-aă furat hrisoa- 
vele și alte acte de proprietate, 
iar ceata moșnenilor Brăgheşti 
și a pus stăpinire pe moșiile 
ce le poseda pănă acum mă- 
năstirea, conduşi mai cu seamă 
de Dragomir Frige-Ciine şi de 
fiii săi Gonţea şi Dumitrașcu, 
acești capi ai răzvrătitorilor au 
fost goniţi din vechia lor locu- 
ință, cu ocaziunea judecății ce 
a avut loc între moșnenii Bră- 
ghești și călugării de la Mene- 
dicul, cînd mănăstirea şi-a re- 
cîştigat averea. E probabil dar, 
că Dragomir Frige-Ciine și fiul 
săi Gonţea să se fi stabilit în 
com. Cănești, dind naştere sa- 
telor Valea-Dragomirului şi Gon- 
țești, 

Cănești, căzu, al com. Cănești, 
jud. Buzăi. In urma prăbușirei 

| pămîntului şi dărimărei caselor, 
locuitorii s'ai împrăștiat în că- 
tunele Gonţești și Pirlita. Totuși 
mai numără încă vr'o 20 loc., 
rămaşi pe la vechiul lor avut. 

Câneșşti, colină, în jud. Buzău, 
com. Cănești, formată mai mult 
din păminturi albe, 

  

  

Cănicea, sas, în jud. Mehedinţi, 
pl. Cerna; ține de com. rur. 
Izverna. 

Cănoasă (Valea-), zzoor de apă 
minerală, situat pe loc șes, a- . 
proape de șoseaua națională, în 
centrul comunei Breaza-d.-j., pl. 
Prahova, jud. Prahova, aparți- 
nînd obștei locuitorilor. Apa con- 
ține pucioasi şi iod. Nu i s'a 
făcut nici o analiză himică pănă 
acuma, 

Cănţelăreşti, sat, din com. Bir- 
zeşti, pl. Stemnicul, jud. Vas- 
luiii, situat pe coasta de V. a 
dealului Plopul, fiind udat spre 
V. de riul Birlad. 

Se întinde pe o suprafață de 
342 hect., din cari 95 ale lo-: 
cuitorilor, avind o populaţie de 
25 fam., sai 135 suflete. | 
Are: o biserică făcută din lemn, 

la 1807, de fostul proprietar, Pe- 
tru Cazimir; 3 cârciumi, 

Vite sunt: 71 vite mari cor- 
nute, 80 oi, 8 cai și 7 rîmători. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri 
și 30 care cu boi, 2 căruțe cu 
cai și 15 stupi. 

In partea de N. a satului, pe 
drumul vechii dintre Vaslui 
şi Iași, se află un pod mare de 
piatră, peste o ripă, formată 
din scursura ploilor ce vine des- 
pre deal. Acest pod a fost făcut 
la 1636, de Hatmanul Gavriil, 
fratele lui Vasile - Vodă - Lupu. 
La partea de V. a podului se 
află o piatră în zid, cu inscrip- 
țiunea slavonă, a cărei tradu- 
cere o dăm aci: 

«Acest pod l'a făcut Gavriil 
Hatmanul și cneghinea lui, Li- 
liana. In zilele fratelui săă Ioan- 
Vasile - Voevod, în anul 7144 

| (1636)». 

Căpăţina, căzu (tirlă), în pl. Ia- 
lomiţa-Balta, jud. Ialomiţa ; este 
pendinte de com. Crunţi.
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Căpăţina saă Căpăcina, deal, 
pl. Bistriţa-d.-s., jud. Bacău, îm- 
brăcat cu păduri în care se află 

un izvor cu apă sulfuroasă, pe 

teritoriul com. Fintinele. Pe a- 

cest deal s'aii găsit urme de o 

exploatare vechiă de sare și 

pietre de construcție. . 

Căpăţina, dea/, în partea vestică 

a văei Lozova, com. Braniștea, 

pl. Siretul, jud. Covurluiii, 

Căpăţina, dea, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d..s., com. Pincești, 

spre V. de satul Pinceşti. 

Căpăţina, (Măgura - Căpăţi - 
nel -), calme de dealuri, în 

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., 
în partea de V. a ei, și des- 

părțind-o de pl. Rimnicul. Se 

întinde . printre afluenții rîului 

Rimnicul-Sărat și aceia ai Slăm- 

- nicului. Prelungirile sale sunt: 

Gurguia, Gurguiatul și Trăisteni, 

în pl. Marginea-d.-s.; Jinurul şi 

Coţatcul în pl. Rîmnicul-d,-s. 
Este acoperit cu păduri, din 

cari multe sunt în exploatare. 

Căpăţina, dea/, între satele Bou. 

reni și Soci, jud. Suceava. 

Căpăţina, vane, al comunei Ho- 

rezul, jud. Gorj, la N. plaiu- 

lui Vulcan.. E acoperit cu pă- 

dure de brad și fag. Pe el pă- 

șunează vara vitele locuitorilor. 

Căpăţina,. munte, jud. Muscel, 
-pl. Nucșoara, com. Nucşoara. 

Căpăţina, zzae, în jud, Sucea- 

va, peste care trece hotarul 

între com. Broșteni si Buco- 

vina (1353 m.) 

Căpăţina, (Vezi Licura, județul 

Vilcea). 

“Căpăţina, ante, la N. comunei   
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Vaideeni, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. Aci se fabrică brinză la 

stînile cu numirea muntelui. 

Căpăţina, zăzzre, pe muntele cu 

acelaşi nume, com. Nucşoara, 

jud. Muscel, în întindere de 8oo 

hect,, cu un masiv întrerupt din 
cauza devastărei pădurei, Se 

învecineşte la N. cu Boureţul, 
la S. și E. cu muntele Oticul, 

la V. cu Spinarea. 

Căpăţina, ziriiaș, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., com. Schitul-Fru- 

moasa, care curge pe teritoriul 

satului Schitul- Frumoasa; în- 

cepe din localitatea numită Ri- 

tul şi se varsă în piriul Ghi- 

dion, 

Căpăţina- -Porcului, pezufe, jud. 

Prahova, care trece şi pe terito- 

riul judeţului Dimboviţa. Are o 
înălțime de 1364 m. d'asupra 

nivelului Mării-Negre. Este si- 
tuat la limita jud. Prahova, plaiul 

Peleșul, com. Predeal. E aco- 

perit cu pădure. 

Căpăţinata, pizure, jud. Bacăă, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Luncani; 

“e foioasă; se întinde și în sec- 
ţia Secătura. 

Căpăţineni, saţ, pe riul Argeș. 
jud. Argeș, pl. Loviștea, cu 100 

locuitori; face parte din com. 

rur, Corbeni. Are o biserică, cu 

hramul S-ţii: Ingeri, deservită 

de un preot și un paracliser. 
Aici 

-tăți a lui Ţepeş-Vodă, zidită pe 
vîrful unei stînci înalte, care 

surplombează Valea-Argeșului. 

Zidurile aii aproape 30 m. lun- 

gime, 12 lățime și 12—20 m. 

înălțime. Grosimea lor este: de 

peste un metru. Legenda po- 

pulară atribue lui "Țepeș-Vodă 

această cetate, pe care ar fi zi- 

dit-o întrebuințind ca salahori pe 

sunt ruinele vestitei Ce-   
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niște boeri din. Tirgoviște, cari 

complotaseră în contra lui. Rui- 

nele sunt măreţe și pozițiunea 
locului admirabilă. 

Căpăţineni,. fost sa domnesc. 

L'a dăruit Radu-Vodă Călugă- 
rul,la anul 1546,Vistierului Radu, 

pentru vitejia sa în bătălia cu 

Stroia Pribeagul. 

Căpăţîneni, moșie, proprietatea 
Statului, jud. Argeş, pl. Lo- 

viştea, cu o întindere de 25.100 . 

pogoane, din care 4600 po- 

_goane pădure..-La 1877, avea - 

o arendă anuală de 14.558 lei 

21 bani și a fost ipotecată îm- 

preună cu alte proprietăţi ale 

Statului, pentru acoperirea, emi- 

siunei biletelor. ipotecare în su- 
ma de 27 milioane. Pe perio: 

dul 1883-88, arenda acestei mo- 

şii a scăzut la 7700 lei. 

Pe această moșie se află mai 

multe mori și herestrae, pe riul 

Argeș. 

Căpăţineşti, sa, cu 290 locui- 

tori, jud. Argeş, pl. Pitești. Face 
parte din com. rur. Dobrogos- 

tea-Negovani. 

Căpăţineşti, căzu al com. Mără- 

cineni, jud. Buzău, situat pe ma- 

lul iazului Buzăul. Are 470 lo- 

cuitori şi 105 case. 

Căpăţineşti, saș, în jud. Mehe- 

dinţi, pl. Motrul-d..s.; ţine de 

com. rur. Broșteni. 

Căpăţineşti, moșie, în jud. Buzăii, 

com. Mărăcineni, căt. Căpăţi- 

nești. Are 453 hect., din care 

362 arabile, 50 crivină și izlaz, 

restul prund. Pe apa iazului, . 

ce trece printr'însa, are 3 mori. 

Căpăţinosul, zâăzure, jud. Ba- 

căi, pl. Bistriţa-d.-s., com. Fin- 

tinelele, care îmbracă dealul



CĂPINTENI 

„Căpăţina,. și aparține Principe- 
sei Schoenburg - Waldenburg ; 

aci sunt izvoare cu apă sărată. 

Căpinteni, sa, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., com. Florești. Are 560 

suflete, 302 bărbați şi 258 femei. 

Locuesc în 137 case, construite 

mai toate din biîrne și foarte 

puţine de zid. Printre cele de 

zid este usa boerească, a ră- 

» posatului [. Bălcescu, Copiii din 

sat urmează la şcoala mixtă din 

“satul Floreşti, ce este la 312 m. 

depărtare. In anul şcolar 1892- 

93 aii urmat 18 băeţi la şcoală, 

Ştiu carte 33 bărbaţi și 2 femei. 

Satul Căpinteni este legat prin- 
tr'o șosea cu satul de reședință, 

“Florești. In sat este o biserică, 

fondată de Bălan Poenaru. Are 

17 - pogoane proprietate. Este 

de lemn și serbează hramul 

S-ţilor Voevozi. 

Căpitan-lsmail, grădină, în jud. 

Constanţa, plasa Hirșova, com. 

Hirşova. E situată pe marginea 

Dunărei, la 1 kil. spre E. de 
orăşelul Hirșova. Are o supra- 

faţă -de aproape 15 hect., ju- 
mătate cultivate cu viţă, iar cea- 

laltă jumătate, cu legume. 

Căpitanul, pazite mare, la N. de 

„com. Dragoslavele și la V. de 

com. Rucărul, jud. Muscel, între 

riul Dimboviţa și rîul Argeșelul. 

- Formează: linia de despărțire 

între aceste rîuri, împreună cu 
munții: Draxinul, Măra, Ţefe- 
lega, Preajma, Plăişorul, Pravă- 
țul, Altămașul și  Mateiașul. 

Căpitanul, păure, supusă regi- 
-mului. silvic, în raionul comu- 

nei Rucărul, plaiul 'Dimboviţa, 
jud. Muscel. - 

Căpitanul, a/e, jud. Ilfov,-ce:'se 
- varsă în balta Mostiştea, la S. 
" de 'com; Obilești. -   
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Căpitanului. (Valea-), va/e, ju- 
deţul Brăila, la.1 kil. spre N.- 
V. de satul Cazasul. In timpul 

Turcilor cra aci un mare de- 

„_pozit de iarbă de pușcă și mu- 

niții, 

Căpitanului (Valea-), 2/2, în 
pl. Borcea, com. Lupșani, jud. 

Ialomiţa; face linie despărțitoare 

între județul Ialomiţa și Ilfov. 

Căpităneasa, moară de ază, pl. 

Jiul-d.-j., com. Giorocul - Mare, 

jud. Dolj, pe ptriul Giorocul- 
Mare. - 

“Căpoteasa, ză/cea, jud. Olt, iz- 

„voreşte de la Estul com. Vaţa, 
pl. Vedea-d.-s., și se varsă în 
girla Veţişoara, pe țărmul sting, 

tot în raionul com. Vaţa. 

Căpoteșşti, sa/, în partea de N. a 

com. Ivănești, pl. Prutul, jud. 

Fălciu, situat pe valea piriului 

Pietrosul, pe o suprafață de 287 

hect., avind o populaţie de 73 

familii, 201 suflete, din cari 53 

contribuabili. Locuitorii sunt ră- 

zeși vechi, avind moșia lor, des- 

pre care se spune că ar pose- 

da documente vechi, de pe tim- 
pul lui Ștefan-Vodă. 

Căpoteşti, saţ, în: jud. Putna, 

com. Bolotești, pl. Giîrlele. Că. 

tunul este așezat pe malul Put- 

“net, între Măgura și Putna. 

„Are o populaţiune de 172 su- 

flete, cari locuesc în 46 case, 

Are o biserică filială, cu hra- 

mul Adormirea. Școală nu se 

află în comună. Copii cu virstă 

“de școală sunt 27, 10 băeți, 17 

fete. Din aceştia, 5 copii, 4 băeți 

şi 1 fată, urmează la școala din 

_Bolotești. 

Căpoteşti, sal, face parte din co- 

muna Huruești, plasa Berheciul, 

jud. 'Tecuciii. E așezat pe coas-   
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ta dealului cu acelaşi nume, în 

partea de N.-E. a comunei, 2 

kil. departe de reședința co- 
munei. 

Are o populaţie de 68 capi 

de familii, cu 2go suflete, lo- 

cuind în 68 case. Are o bise- 

rică, cu hramul loan Botezăto- 

rul, făcută de locuitori, după 

cum se vede din inscripția ce 

se găsește în ceaslov și evan- 

ghelie. Are 8!/2 fălci de pămînt. 

Copii în virstă de școală sunt: 
25 băieţi și 20 fete. 

Căpoteşti, șes, în comuna Miro- 

„_neasa, pl. Stavnicul, jud. Iaşi, 

- numit ast-fel după valea Căpo- 
tești., Se întinde spre S. de sa- 

tul Hadimbul, de la poalele dea- 

lului Căpotești, pănă în apa Stav- 

nicul. Este acoperit mai peste 

tot de-o luncă deasă'cu feluriţi 

copaci şi mai cu seamă răchiţi. 

Căpoteşti, va/z, jud. Iași. Incepe 

de la Sudul văei Ulmilor și mer- 

ge pănă în hotarul despre Vas- 

luii a comunei Mironeasa, din 

pl. Stavnicul. Această vale dim- 

preună cu văile: Hadimbul, Ro- 

tariul și Ulmi, nu sunt de cit 

numiri de părți a văei Stav- 

nicul. Căpoteşti formează par- 

tea de la sfirşit a acestei văi. 

Tot cu numele de Căpotești se 

află și un şes. Legenda spune 

că numele văei i s'ar fi dat, 

după numele unui tirguşor ce 

odinioară ar fi existat aci şi 

din care se găsesc şi astăzi 

pietre și bucăţi de cărămizi. Se 

poate ca în timpurile vechi să 

fi fost pe acolo vr'o locuință 

de oameni, şi despre aceasta ne 

putem încredința după cele ară- 

tate în «Letopisețul» la pag. 320, 

t, |. că: «în timpul cînd Calga 

Sultanul cu oştile de la Soroca 

s'a tras la Țuţora și Hamil Hat- 

manul cu tabăra pe Vladnic, 
“ Vasile-Vodă înspăimîntat că Tă-
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tarii înaintase pănă sub tirgul 
“Iași, a pornit pe Doamnă îm- 

preună cu casele boerilor, prin 

frinturile codrilor pe la Căpo- 
teşti, spre Cetatea - Neamţului. 

Apoi singur Vasile-Vodă, după 
- cite-va zile:a lăsat Iaşi, așezîn- 

du-se în niște: poene în codrul 

Căpoteştilor dimpreună cu cur- | 

tea sa.» Din faptul acesta re- 

zultă; că, de oare-ce Domnul 

s'a retras cu curtea aicea, de 

sigur că în astă localitate, a tre- 
bait să fie vre-o locuinţă de 

oameni, cu toate că nu o po- 
menește Letopiseţul. 

Cu numele de Căpotești se 

află un sat în com. Scheia din 

jud, Vasluiii, tot pe valea pi- 

" riului Stavnicul, mai în jos de 

com. Mironeasa din jud. Iaşi, 

Localitățile sunt aproape una 

de alta. 

Căputeanul, cu/me de dealuri, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, com. 

Dărmăneşti, care se desprinde 

din muntele Chinul, trece prin 

Măguricea şi Virful- Rusului și 

formează ridicăturile din stinga 

Uzului. 

Căprarilor (Dealul-), co/ină, în 

jud. Buzăă, com. Cislăul. Incepe 

"din faţa muntelui Scărişoara și 

se fineşte .la Muchea-Rudarilor. 

Căprarilor (Vălceaua-), ză/cea, 
care străbate partea de E. a 
com. Brebul, pl. Prahova, jud. 

„Prahova. S'a numit ast-fel, se zi- 

„ce, de la păstorii de capre, câri 

aveaii tîrle :în aceste locuri. 

Căprăreasa, câtun (tîrlă), în jud. 

" Jalomiţa, pl. Borcea, pendinte 

. de com. Tonea. 

Căprăreaţa, deal, com: Mihăeşti, 

pl. :Oltul-d.-s,, jud. Vilcea. 

* Căprăreaţa, muaze, la N. comu-   
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nei Olăneşti, .plaiul. Cozia, jud. 

Vilcea; unde sunt. stine şi unde 

- se fabrică brînză. . 

! Căprăretele, jud. Gorj, depre- 

-siune pe Dealul- Muerei, înce- 
pînd la. Vestul cătunului Roșia- 
d.-s., și terminîndu-se la hotarul 

Prigorii, 

Căprăreţele, zzaute, com. Cheia, 

plaiul Cozia, jud. Vilcea, 

Căprăria. V. Dealul-Mare, com, 

- Sinești, pl. Cirligătara, judeţul 
Iași. 

Căprăria, deal, acoperit : de pă- 

dure de fag, lingă satul Bidi- 

lița, jud. Suceava. 

Căprăria, Zocalizate, jud. Brăila, 

situată la N.-V. de com. Ber- 

teşti-d.-j., pl. Balta. Sunt aci 

puțuri pentru adăparea vitelor. 

Se zice că altă dată aci Turcii 

aveai turme de oi și capre, de 

unde și numele localităței. 

Căprăria! movilă, jud. Brăila, la: 

„N-V. com. Nazirul, ca la 3 kil. 

şi jum. spre E. de Roman: Servă 

"de hotar între. com. Nazirul și 

Cotul-Lung. 

Căprăria, ziriz, în jud. R.-Să- 

rat, plaiul Rimnicul, com. Dă- 

nulești. Izvorește din dealul Că- 

" prioara, curge dalungul lui și 

merge de se varsă în rîul R.-Să- 

rat, lingă cătunul Toropălești. 

Căprăriei (Dealul-), Zea/, pe te- 
ritoriul com. Dolhești, pl. Crasna, 

jad. Fălciii. 

Căprăriei (Poiana-), poiană, ju- 
dețul Dorohoiii, în pădurea de 

pe Dealul-Lupăriei, com. Dersca, 

- pl. -Berhometele. 

Căprăriei (Piriul-), pc afluent   
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-al. -piriului Neagra-Broştenilor, 
jud, Suceava. : 

Căprăriei (Valea-), va/e, conti- | 

naare a Văei-Puicii, spre V.-E. 

de comuna Țigănești, jud. Te- 

- cuci. 

Căpreanu, zuuafe, : între: -comu- 

nele Monteorul,: Merei și Lipia, 

jud. Buzău, acoperit de păduri. 

Căpreanul, -za/e, în com. Mon- 

teorul, jud, Buzăă. Incepe. din 

fundul muntelui Chilmiziul, se 

unește cu alt izvor, Căpreanul, 
şi se scurge în piriul Sărata, 

la Fintina-Păducelului, de pe 

moșia Sărata-Banului, 

Căpreasca (Nenia-), zăzure, în 

comuna Yadul-Sorești, jud. Bu- 

zăii, proprietate a statului, pen- 

dinte de Episcopia de Buzăi, 

situată. pe moșia. Modruzești şi 

Căpreşti; are 138 hect, 

Vezi Căpreasca, pădure. -Ar- 

seanca, jud. Vilcea. 

Căpreni, comună rurală, din jud. 

Dolj, pl. Amaradia, situată în 

partea de N.-V. la 52 kil. departe 
de Craiova și la -23 kil. departe 
de Melinești, reşedinţa plăşei A- 

"*maradia, a 

„4: E situată între dealurile Artan, | 

Boloșeni și Icleanul, pe ambele 

maluri ale ziului Amaradia și 

pe piriul Amărăzuia, 
Limitele com. sunt: la E. co- 

muna Slăvuța, la V. com.:An- 
dreeşti (Gorj), la N. comuna 
Pegeni și Băcești (Gorj), la S. 
com. Stoina. | 

Terenul comunei. este acci- 

dentat de dealurile Boloșeni și 

Ieleanul și de piscurile: -Doga- 

rului, -Spirei, Gigiiul, Grinolea, 

Boloșeni, Biroaia - şi Artanul. 

Dealurile sunt în legătură cu 

“munţii Gorjului ; ai o înălțime
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- aproximativă 'de 600 m. şi sunt 
acoperite cu vii, fineţe şi pă- 
duri, 

„Comuna este udată de riul 
Amaradia. ce trece prin centrul 
comunei şi care se încarcă pe 

stinga cu piriul Amărăzuia, iar 

pe dreapta cu piriul Plopul. In 

timpul primăverei și al ploilor 
torențiale, riul Amaradia se re- 
varsă. 

"balta Caragic-Boloşeni, ce “'se 
scurge în Amaradia și unde se 

găsesc și pești mulți, 
1 Smircuri sunt: 
Scurtul. 

Com. Căpreni se crede că-şi 

Artanul! şi 

trage numele: de la o mică văl-! 

cea, Capra, pe care este a- 

'șezată. In vechime coprindea 7 
“sate şi -anume:! Boloşeni, Că- 

-preni-d.-j., Brădeşti, Grinolea, 

- Scurtul, Cornetul, Gigiiul. A 

„fost un timp cînd coprindea și 

satele:  Ciorari - din - Stoina ! şi 
- Toiaga, din com. Slăvuţa. Azi, 

comuna este compusă din 9 

sate şi anume: Boloşeni, Că- 

preni-d.-j., sat de reşedinţă, Ca. 

“preni-d.-s.; Cornetul, Gigiiul, Go- 

limbeiul, -Grinolea,. Scurtul și 
* Plopul. ăi 

In comună sunt 3 biserici 

vechi și una nouă: una de zid 

în satul Căpreni-d.-j., cu patronii 

- Sfinții- Gheorghe și Dimitrie ; 

alta în Cornetul, tot de zid, fon- 

dată la 1863, de Ioan Pascal 

Caragea şi sora sa Raluca Măl- 
- dărescu; are ca-patron Cuvi: 
" oasa Paraschiva ; alta în Bolo- 

şeni, cu “patronul S-ta Maria- 
“Mică. „- 

In satul Căpreai-d.-s. sunt 2 
școli primare, 1 de băeți și alta 

- de fete, ce funcţionează din 1882, 
“Ambele școli sunt sub același 
acoperiş ; localul este în bună 
stare, Fie-care şcoală își are în., 

“vățătorul ei. In anul școlar 
1892—93 au fost frecuentate, 

Pe teritoriul comunei se află 
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“cea de băeţi de 7O şcolari şi 

"cea de fete de 20 şcolăriţe: 

Populaţiunea comunei se urcă 

la 2247 suflete, din cari 1196 

bărbați şi: Ioşt femei; Străini 

sunt 11, 6 Germani şi 5 Ovrei. 

In 1864 sai î improprictă ărit 334 
" locuitori. 

Suprafaţa teritoriului comunal 
trece de 3500 hezt,, din cari 

1170 hect. arabile, 1780 hect. 

pădure, 335 hect, izlaz, 160 hect. 
fineaţă, 119 hect. vii și 55 hect. 
teren: sterp și lacuri. . 

Moșiile sunt în număr de 9 

și poartă fie-care numele 'satu-! 

lui pe care se află. Pădurile se 

găsesc pe moșiile Căpreni-d.-s., 

Boloșeni, Scurtul, Plopul, Cor- 

netul și Căpreni-d.-j. și 'aparțin 

d-nei Ecaterina Căpreanu, d-lor 

Logadi, ' Zavarof, Murgășianu 

şi moșnenilor. Felul arborilor 

ce se găsesc, sunt: gîrnița şi 

ștejarul cari .predomină, apoi 

“goruni, fagi, ceri, paltini, tei, 

sorbi, - jugastri, carpeni, salcii 

și anini. 

Sunt două mori cu aburi: una 

pe proprietatea d-nei Căprianu 

„ în' satul Căpreni-d.-s., și alta în 

Satul -Plopul, pe proprietatea 

"d-lui Zavarof, Meseriași sunt 4: 

doi timplari, un zugrav și un 
brutar. 

I.ocuitorii posedă 1218 vite 

cornute, 56 cai, 1774 oi, 368 

porci şi 330 capre, 

Circiumi sunt 8 și băcănii2; 

una este în Căpreni-d.-s. și alta 
în Căpreni-d.-j. 

Comuna Căpreni este stră- 
bătută de șoseaua judeţeană 
Căpreni-Craiova, pe o lungime 

de 8 kil. Satele intre ele sunt 
legate prin potece de car și 

" drumuri neşoseluite. 

Veniturile com. pe 1892—93 
aii fost de lei 3177,60. 

Cheltuelile com. pe 1892—93 
aă fost de lei 3119,27. 

Contribuabili sunt 756.- 

“la 52 kil, 
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Căpreni-de-Jos, sa, pendinte 
de com. rur. Căpreni, jud. Dolj, . 
situat pe rîul: Amaradia, aproape 
de confluenţa lui cu Amaradia, . 

N.-V. de Craiova. 
Are 389 suflete, 200 bărbaţi 

și 180 femei. Copiii din sat -ur- 
-mează la școalele din satul Căpre- 
ni-d.-s., ce sunt la 1 kil. de- 

părtare. Cu virstă de şcoală sunt 
"13 copii. Știu carte 9 bărbaţi şi 

1 femee. -In sat este o biserică 
de zid, cu hramul Sf. Gheorghe 
și Sf. Dumitru; 1 cîrciumă şi 1 

băcănie, 
„Șoseaua județeană care leagă 

acest cătun cu Craiova îi înles- 
nește comunicaţia la N. spre 
cătunele Căpreni-d.-s. şi Golum- 
bei 1], În la S. spre Ciorari Și 

5 Stoina, 

Căpreni-de- Jos, pădure par- 
Ziculară, pl. Amaradia, comuna 
Căpreni, jud. Dolj, satul Că- 

„preni-d.-j. Aparține d-lui N. Mur. 
gășianu. Felul arborilor ce se 
"găsesc sunt: cerul, plopul, fra- 
sinul, aninul; predomină ste- 
Jarul, 

Căpreni-de-Sus, saţ, pendinte de 
com. rur. Căpreni, jud. Dolj, pl. 
Amaradia, situat la 1 kil.la N, 
de Căpreni-d.-j., cătunul de re- 
şedinţă al comunei; cu 313 su-: 
flete, 167 bărbaţi și 148 femei, 
In sat sunt 2 şcoli: una de 
băeţi, ce funcționează de mai 
mult și una de fete ce funcți- 

„ onează din 1882. Localul şcoa- 
lelor este în bună stare, con- 
struit din biîrne. Pentru ele s'aă 
cheltuit 4000 lei. Ambele şcoli 
sunt sub același acoperiș. Școala 
de fete are o învățătoare, și. 
este întreținută de comună, iar 
cea de băeţi este întreținută de 

"stat şi are un învățător. Școala 
de băeţi a fost frecuentată în 
anul 1892—93 de 7o băeți şi 
cea de fete, de 20 eleve. ?
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“In sat este o cîrciumă şi o 
băcănie. 

Cătunul: acesta se leagă de 
„ Căpreni-d.-j. prin șoseaua jude- 
țeană Craiova-Căpreni. O şosea 

" vecinală îl leagă la N. de Go- 
lumbeiii, 

Căpreni-de-Sus, fădure parti- 

culară,- pl. Amaradia, com, Că- 

preni, judeţul Dolj, satul Că- 
preni-d.-s.; aparţine d-nei Eca. 

: terina Căpreanu. Felul arborilor 
"sunt: gîrnița, cerul, plopul, ani- 

nul, jugastrul, carpenul, salcia; 

aninul și stejarul predomină. 

Căpreşti - Modruzeşti, moșie, 
în com. Vadul-Sorești, jude- 

țul “Buzău. Vezi Modruzeşti- Că. 

„ preni. 

Căpriana, inf de deal, jud. Ba- 

căii, pl. -Bistriţa-d.-j., com. Fun. 

dul-Răcăciuni, situat lingă satul 
Curmătura, 

Căpriana,. deal, îmbrăcat îni pă- 
_ “dure de fag, în jud. Suceava, 

'com. Tătăruşi. 

Căprianul, gea/, jud. Bacău, pl. 

: Bistriţa-d.-j.,- com. Fundul-Răcă- 

“ciuni; acest deal desparte com. 
“ Fundul- Răcăciuni de comuna 

Gropile. i 

Căprianul, pădure, jud. Băcăii, 
"pl. Bistriţa-d.-j.,- com. Fundul- 
“Răcăciuni, de pe teritoriul mo- 
şiei Giîșteni. 

Căprianul, firiiaş, jud. 
“pl. Bistrița-d-j., comuna Fun- 
- dul-Răcăciuni. Izvorește' din pă- 

“durea cu același nume, udă sa- 

"tul Curmătura, unde se încarcă 

cu piriiaşul Curmătura și se var- 

să în piriul Răcăciuni. 

Căprinişul, (Piţigoiasca), va/e, 
în căt. și com. Breaza, jud: Bu- 

5747U. dlurete DicţaOuus GUcugrujic, hol. 41. 

bă 

“Bacăă,.   
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„zăă. Ese din munţii Istriţa și se 

scurge în Apa-Limpede. 

Căprioara, dea, în jud. R..Sărat, 

plaiul Rimnicul, com. Dănuleşti. 

Se desface din Măgura- Căpă- 
ținei, se întinde în partea de 
E. a comunei, printre riul Co- 

țatcul și pîriul Caprăria, Se ter- 
mină în riul R.-Sărat; e aco- 

perit cu păduri. 

Căprioara, pădure de salcie, pe 

“malul Siretului, în com. Piscul, 

pl. Siretul, jud. Covurluiii. In ve- 

chime, aici era un sat, care s'a 

desfiinţat, cînd locuitorii lui s'au 
adăugat la formarea satului 

Piscul. | 

Căprioara, fădurice, judeţul Te- 
cuci, com. Tudor-Vladimirescu, 

situată la extremitatea .judeţu- 

lui, în partea de Sud, lingă 

Siret, | 

Căprioara, vafe, com. Rimești, 

plaiul Horezul, jud. Vilcea. Se 
varsă în riul Beica, tot în ra- 

ionul acestei comune. 

Căprioarei“ (Wata, îsdor, în 
jud. Buzăiă, com: Dumbrava-Col- 

ţii, căt. Lupoaia. Ese din loca- 

litate și se scurge în Valea-Col- 

ților. 

Căprioarei (Valea-), va/e, jud. 
Tecuciă, situată la V. de satul 
Matca; se întinde pănă la 5. 

de sat. 

Căprioarele, deal, jud. Dolj, pla- 

iul Jiul-d.-mj., com. Intorsura, 

"de lingă care începe hotarul de 

N. către com. Virvorul. 

Căpriorul, sat, jud. şi pl. Dim- 

boviţa, cătunul comunci - Tată 

rani. 

-.Acest cătun are în' raionul 
săi 1175 hectare de pădure.   
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Căpriorul, zoreuț, jud. Gorj, ce ia 

naștere de la Sudul com. Roşia 

şi se varsă în Roșia la hotarul 

Colţești, dind naștere văei cu' 

acelaşi nume, 

Căpriorului (Dealul-), gea/, co- 
muna Coltești, pl. Olteţul-d. s 

jud. Vilcea, 

Căpriorului (Muchea-), co/ină, 

în jud. Buzăii, com. Cănești, pe 

hotarul despre com. Policiori. 

Căprişoara, vi7f/ de munte, în 
dreapta rîului Argeș, jud. Ar- 
geș, plaiul Loviștea. 

Căpriţa, păzure de fag, pe poa- 

“lele dealului Pietrișul, din com. 

- Valea-Glodului, jud. Suceava, 
lingă frontieră. 

Căpriţei (Izvorul-), osor, în 

com. Tislăul, căt. Valea-Caprei, 

“jud. Buzău. Incepe în pădure: 
și se scurge în riul Nișcovul. 

Căpriţei (Pirîul-), mic afluent 
al Bistriţei, în jud. Suceava, com. 
Broşteni. 

Căpşuna, sat, 'jud. Dimboviţa, 

pl. Cobia, cătunul comunei Co- 
bia. 

Căptălani, saz, face parte din 
"com. Motoșeni, jud. Tecuciii, 

situat pe coasta dealului Apa- 

Neagră, departe de reşedinţa co- 

munti cu 6 kil. Are o populaţie 

de 32 capi de familii, cu 121 

suflete. La S. de sat se află 

"ruinele unei biserici, numită Bi- 
serica-din-Spini, 

Căptăreşti, zrup de moşie ne- 

locuit, din proprietatea Strimba, 

situată în plasa Cîlniștea, jud. 
Vlașca. 

Căpuşeni, saţ, în pl. Simila, jud. 

37
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Tutova, com: Vlădești, spre N. 

de satul Vlădești. Are 192 lo- 

cuitoră (din cari 16 ştiii carte) 

”- şi 55 de case, Locuitorii se o- 

cupă cu rotăria şi facerea man- 
galului. 

Cărarea, căzun (tîrlă), în jud. Ia- 

lomița, plasa Ialomiţa-Balta, pe 

teritoriul comunei Cosîmbeşti, 

Cărarea-lui-Radu, /oc, județul 

Băcăi, 

ritoriul com. Ciumași. 

Cărăboaia, zuute, jud. Bacăii, 

pl. Muntelui, com. Dărmănești, 

situat d'a dreapta Uzului. 

Cărăboaia, zodiș, jud. Bacăii, 

„pl. Muntelui, com. Dărmănești, 

avind o întindere de 180 hect. 

și acoperit cu finețe și locuri 
arabile. 

Cărăbuşul, pisc, pe muntele cu 

același nume, com. Filipeşti-de- 

Pădure, pl. Filipești, jud. Pra: 

hova, la poalele căruia e pă- 
durea proprietarului. 

Cărădana, movilă, în satul Bă- 

dărăi, com, Bivolari, pl. Turia, 

- jud. Iaşi. 

Cărăimănesc (Muscelul-), că- 
Zu, al com. Colţi, jud. Buzăi, 

Sitiat pe un platoă înalt şi în- 

zestrat cu o frumoasă priveliște. 

Are 350 locuitori şi 02 case, 

De dinsul se alipesc cătunele 
Camburul, Măţara și Seciul. 

Cărăimâănesc ( Muscelul-), 7/20- 
șie, în jud. Buzăii, com Colţi, 
căt. Muscelul-Cărăimănesc. Are 
320 hect., din cari S2 pădurea 
Virtul-Goşii, restul fineţe, izlaz 
şi curături. Proprietate în de- 
vălmășie a moșnenilor. Aci se 

află o bogată sorginte de apă 
minerală: Muscelul. 

pl. Bistriţa-d.-s., pe te- 
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Cărămida, /r44 de pădure, a sta- 
tului, în întindere de 20 hect, 

care împreună cu trupurile: Gă- 

vanele, Valea-Ocoliturei și Va- 

lea-Iepurelui, formează pădurea 

Bălteni, din com. Pojogi, plasa 

Cerna-d.s., jud. Vilcea. 

Cărămida, /oc îzo/aţ, com. Băl- 

teni, plasa Cerna:d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Cărămida, va/e mică, în județul 

Vlașca, pe proprietatea Uzu.- 

nului; dă în valea Bujorul. 

Cărămidari, sa, judeţul Brăila. 

(Vezi Licoteanca, de pe moșia 

Eforiei, din com. Filiul). . 

Cărămidari, ma/afa, în jud. Me- 

hedinți, pl. Motrul-d.-s.; ține de 

com.'rur. Șesești-d.-j. 

Cărămidarilor (Lacul -), /ac, 
pe proprietatea Paraipani, pen- 

dinte de com. Arsachi, pl. Mar- 
ginea, jud. Vlașca, 

Cărămidăria, sudivizie a căt. 

Simileasca - Banul, din com. Si- 

mileasca, jud. Buzăă, numit ast- 

fel din cauza că mai toți locui- 

torii se ocupă aci cu facerea că- 

rămidei. 

Cărămidăria, da/7ă, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d..s., de pe terito- 

riul com. Buhociul. 

Cărămidăria, șes, jud. Botoșani, 

pe teritoriul satului Manolești 

sau Botoşanca, com. Curteşti, 

pl. Tirgul, numit ast-fel de la 

urmele de cuptoare de cără- 

midă ce se văd. 

Cărămidăriei (Dealul-), dea/, 
jud. Dorohoiii, numit şi Dealul- 

Lăbuștei. Se întinde în partea 

de S. a com. Lozna, pl. Berho- 

metele. 
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Cărămidei (Dealul-), dea/, jud. 
Constanța, în pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul comunelor Ostro- . 

vul, Almaliul și Bugeacul. Se 

desface din dealul Sapce-Bair. 
Se intinde spre E. în formă de 

semicerc, avînd o direcțiune ge- 

nerală de la N.-V. spre S.E,, - 

prin partea vestică a plășei și 

a com. Bugeacul, prin cea sudică 
a com. Ostrovul, și prin cea 

nordică a comunei Almaliul. Din 

el izvorește Valea - Bugeacului. 
Pe muchea lui merg drumurile 

Ostrovul - Cuzgun și Almaliul - 

Bugeacul. Are o înălțime de 

97 m. Este acoperit cu livezi 

și puţine semănături, 

Cărămidei (Dealul-), zea/, în 
com, Dăeşti, plasa Oltul-d.-s., 

județul Vilcea, pe virful căruia 

se văd fărîmături de cărămizi 

mari, în forma cărămizilor în- 

trebuinţate la cetățile romane. 

Cărănăul, zaumire vechie a co- 

„munei şi cătunului Cimpulun- 

geanca, jud. R.-Sărat, ce a ră- 

mas acum numai pentru cătu-. 
nul Cărănăul. 

Cărănăul, sa;, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rimnicul- d.- s., cătunul co- 

munci Cimpulungeanca, în par- 

tea de N., pe poalele dealului 

Cărănăul, la 3 kil. spre N. de 

cătunul de reședință. Are 300 

hect., populate cu 24 familii, în 

totul 266 suflete, din cari 74 

contribuabili. 

Cărănăul, gea/, în- jud. R.Sărat, . - 

pl. Rîmnicul-d.-s., com. Cîmpu- 

lungeanca, în partea de V. a 

ei. Face parte din culmea Cim- 

pulungeanca. Este acoperit cu 

„păduri. 

Cărăpceşti, saţ, în pl. Corodul. 

„jud. Tutova, la marginea. des- 

pre S. a jud., pe piriul Recea,
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Are 567 'locuitori, din cari 37 
ştiii carte; 175 contribuabili. Lo- 
cuesc în 131 case. Furmează 
o comună, comuna Cărăpcești, 

-cu căt, Tălpăoani. Are 32.50 
hect. vii, din cari 7.50 nelucră- 
toare, și 1;50 livezi cu pruni. 
Comerciul se face de 12 oameni, 
din cari 10 Romini şi 2 Evrei, 
în 12 stabilimente comerciale, 
din cari 6 cîrciumi. Are o şcoală 

primară de băeţi şi o biserică. 

Cărăreni, numire vechie, a sa- 

tului Hagieni, jud. Ialomiţa, 

Cărărenilor (Lunca-), /zucă, în 
jud. Botoşani, com. Costinești, 

pl. Tirgul. 

„Cărărilor (Dealul-), dea/, în 
judeţul Tulcea, plasa Măcin, 

comuna Văcăreni, şi cătunul 

săii Gărvanul. Se întinde spre 

N., avind o direcţiune generală 

de la S.-E. spre N.-V., descriind 

forma unui semi-cerc și brăz- 

dînd partea nord-vestică a plă- 

şei, pe cea estică a comunei Ji- 

jila şi pe cea vestică a comu- 

nei Văcăreni. La N. se prelun- 

gește cu dealul numit Dealul-cu- 

Monument, la ale cărui poale 

estice se află așezat satul Găr- 

vanul; la S. cu Dealul- Milco- 

vului, prin care stă în legătură 

cu dealul Sevastinul. Poalele sale 

vestice se sfirșesc pe malul es- 

tic al întinsci bălți Jijila; cele 

nord-estice, pe malurile vestice 

ale girlelor Lăţimea și Girla- 

Mare; cele de la S. se sfir- 

șesc pe malul drept al pîriului 
Valea-Jijila. Satul Jijila se află 
așezat la poalele sud-vestice ale 

sale, și Văcăreni la cele nord- 

- estice. Din el își iati naștere 

următoarele pîraie: la V., Va- 

lea-Nucilor, ce se varsă în balta 

Jijila; la . S., Valea-lui-Bran, a- 

fluent al Văei.]Jijila ; la E.,Valea- 

Glodului, afluent. al Girlei-Mari, 

'/ 

  

  

291 

Inălțimea cea mai mare o atin- 

ge în virful Pietrosul (162 m.), 

apoi în Movila-Fusei (108 m.) 

şi Movilele-Săpate (102 m.) Pe 
costișele sale vestice și estice 

sunt vii întinse, Din pricina nu- 

meroaselor drumuri ce-l stră- 

bat i s'a dat şi numele, Prin- 

tre cele mai însemnate drumuri 
avem: Calea județeană Măcin- 
Isaccea, drumurile vecinale Ji- 

jila-Azacliul, Jijila - Văcăreni, Ji- 
jila-Gărvanul și Luncaviţa-Găr- 

vanul-Azacliul. Este acoperit cu 
pășuni și sămănături. 

Cărăsoaea, âa4//ă, în snprafață 

de 3 hect. în partea de S. a 

satului București, comuna Sălă- 

geni, pl. Podoleni, jud. Fălciu. 

Cărăşelul, 6a//ă, formată din 

vărsarea Prutului, lingă satul 

Şendreni, pl. Braniştea, judeţul 

lași. 

Cărătnăul, cătun al comunei Să- 

ruleşti, jud. Buzăi, Are 270 lo- 
cuitori și 36 case. 

Cărătnăul, vecie numire a co- 

munei Sărulești, jud. Buzăi, 

Cărătnăul, za/e, în com. Săru- 

lești, jud. Buzăi. Incepe din Fun- 

dul-Cărătnăului şi dă în valea! 

Pecenega. 

Cărătnăul și Sărata, pădure, a 

statului, pe moşia Sărulești-Că- 

rătnăul, jud. Buzăii, pendinte de 

Episcopie, încorporată cu pă- 

durea de pe Vatra-Schitului- Vin- 

tilă-Vodă, şi formînd împreună 

un corp de 1789 hect. 

Cărătnăul și Săruleşti, moșie, 
jud. Buzău, (Vezi Sărulești și 
Cărătnăul). 

Carăuși, sa7, populat de 40 fa- 

milii, în plasa Ialomița - Balta,   

CĂRBUNARILOR (VALEA-) 

pendinte de comuna Rași, jud. 

Ialomiţa.: Este situat pe cîmpul 

Bărăganul, la 5 kil. spreS. de - 
satul de reședință. 

Acest sat mai poartă nuimirea 

şi de Raşi-d.-s. Numirea de 

Cărăuși i s'a dat pentru că lo-. 
cuitorii, pe lingă plugărie, mai 

exercită și meseria de cărăuși. 

Cărăuţa, ziriă. în județul Su- 

ceava, mic afluent al piriului Sa- 
basa, " 

Cărăvanul, movilă, plasa Balta, 

com. Goicea-Mică, jud. Dolj. 

Cărăvăeasca, dra7 (prival), în 

“jud. Ialomiţa, pl. Borcea, insula 

Balta, com. Șocariciul. 

Cărbuna, gea/, pe moșia Capul- 

Dealului, com. Roşcani, pl. Tu-. 

ria, jud. Iași, 

Cărbunari, (Poiana), Joc îzo/az, . 
pe malul sting alriîului Bistriţa, 

în com. Bicaz, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu. 

Cărbunari, zante, jud. Bacăi, 

pl. Trotuşul, com. Tirgul-Ocna, 

situat la V. de oraș, pe malul 

stîng al Trotușului, prezintind 
Stinca-Lăstunilor. 

Cărbunari (La-), poiană, com. 

Tirlești, plasa Teleajenul, jud. 

Prahova. 

Cărbunarilor (Valea-), ziriz 

însemnat, în jud. Tulcea, plasa 

Babadag, pe teritoriul comunei 

rurale Nalbant (şi anume pe 

acela al cătunului săii Trestenic). 
Izvorește din poalele sudice ale 

dealului Cilicul; se îndreaptă 

spre S., avind o direcțiune ge- 

nerală de la N.-V. spre S.E,, 

brăzdind partea de N. a plășei 

şi pe cea nord-vestică a comu- 
nci. Curge prin păduri, printre
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dealurile Cogea-Cara-Bair, Bu- 

iuc- Cara- Tepe, Cuciuc - Cara- 

Tepe, de o parte şi Carcaman- 

Bair, Canagic-Bair de altă parte; 

lasă pădurile, trece prin satul 

Trestenic și Nalbant, de unde 

începe să poarte numele de Va- 

lea-Piriului - Teliţa, deosebit de 

adevăratul piriă Teliţa, care 

udă satul Teliţa. Malurile sale 

sunt înalte și pe' alocurea şi 

ripoase. Și-a luat numele în 

faptul că o mulțime de cărbu- 

nari erai stabiliți în munți, de- 

alungul acestei văi. 

Cărbunarul, sa/, în partea de 

“N. a comunei Valea-Satului, pl. 

Funduri, jud. Vasluii, numit 

ast-fel. de la ocupaţiunea locui- 

torilor cari fac cărbuni. Mai în- 

nainte se numea Filozofi. E si- 

tuat pe coasta de S. a dealului 

Bordea, în marginea jud. Iași, 

pe o întindere de 422 hect., în 

cari sunt 200 hect, pădure, iar 

82 hect. pămînt arabil sunt ale 

locuitorilor. Are o populaţie de 

31 familii, sai 156 suflete. 

Are 1 crișmă. Pe teritoriul 
satului se află un iaz. 
“ Vite sunt: 94 vite mari cor- 

nute, 5 cai şi 3 rimători.- 

Locuitorii posedă! 7 pluguri şi 

13 care cu boi. 

Cărbunarul, dea, spre V. de 

satul Mironeasa, comuna Miro- 

neasa, pl. Stavnicul, jud. Iaşi, 

numit ast-fel dela cărbunii ce 

se fac pe el. 

Cărbunarul, păure. Vezi” Tru- 

purile-de-Pădure, com. Lăicăi, 

„pl. Argeșelul, jud. Muscel. 

Cărbunarul, zăzure, supusă regi- 

mului silvic, în com." Albești, 

“plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 

în întindere aproximativă :de 
300 hect., avind un masiv între- 

„rupt și neregulat, din cauza   

„992 

'tăerilor neregulate din trecut. 

Esenţe principale: fag, mestea- 

căn și plop cu virsta de 20—30 

ani, _ 

Cărbunarul, zîrîă, în jud. Su- 
ceava, com. Broşteni, afluent 

al Cotirgaşului. Are de tributar 

pe Piriul-Țigănuşului şi Riele. 

Cărbunarul, poiană, com. Zme- 

„urătul, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Cărbunarul, : vale, jud. Brăila, 

la Sudul comunei Fleașca. 

Cărbunarul saă Măgura, ză- 

dure, la E. de com. Cetăţeni: 

__din-Vale, jud. Muscel, din care 

izvorește valea Măgura și Mito- 

iul. 

Cărbunarului (Lacul-), /ac, în 
Valea-Găvenei, la hotarulmoșie- 

lor Uzunul și Strimba, pl. Cîl- 
niștea, jud. Vlașca, 

Cărbunăria, firii mic, în ju- 

dețul Tulcea, plasa Isaccea, 

pe teritoriul, comunei rurale Ba- 

labancea și pe acela al cătunu- 

lui săii Țiganca-Taiţa. Izvorește 

din poalele orientale ale dea- 

lului Negoiul; se îndreaptă spre 

E., avind o” direcțiune generală 

de la' V. la E.; udă partea cen- 

“trală a plășei şi vestică a comu- 

ne, şi, după un curs de 2 kil., 

tot prin păduri şi pe la poalele 

dealului Cărbunăria, se deschide 

în Valea-Piriului-Taiţa, pe dreap- 

ta, ceva mai jos de satul Taiţa.: 
Este - tăiat de drumul vecinal 

Taița-Hancearca.: Și-a luat nu- 

mele de la dealul Cărbunăria, 

pe care altă dată se făceati căr- 

buni din lemnul pădurilor celor 

întinse de pe acest deal. 

Cărbunăriţa, șes, în com. Bo- 

zieni, pl. Mijlocul-d.-s., judeţul 

„Neamţu, situat între tiîrguşorul   
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- Bozieni, satul Ruginoasa, dea- 

„Iul Stan și piîriiaşele Ciorani și 

„Ruginoasa. Este împărţit, prin 

- şoseaua Piatra-Roman, în două 

- părți, dintre care 'cea despre 

S. se mai numește și Siliştea, 

Iatinderea sa e-de 146 hect. 

(102 fălci), iar terenurile sale pri- 

esc semănăturilor de orz și 

porumb. ” 

Cărbunător, va/e, în jud. Tul- 

cea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

comunei rur. Nicoliţelul. Se des- 

face din Dealul-Mare; se îndreap- 

tă spre N., avind o direcțiune 

generală de la S.V. spre N.E., 

brăzdind partea centrală a plășei 

şi a comunei. Curge prin pă- 

duri. Are maluri înalte. Se des- 

„chide după 3. kil. în Valea-Te- 

lița, chiar lingă satul Nicoli- 

țelul, | 

Cărbuneanul, se numea în vechi- 

me a /reia gură de ocnă, des- 

chisă în Sălnicul, plaiul Vărbi- 

lăul, judeţul Prahova. Azi: se 

„numește Baia-Verde, din cauza 

apei sale verzi. Această apă are 

o sărătură extraordinară. şi o 

densiiate mare. Ocna a avut 

o adincime mare. . 

Cărbuneanul, vă/cea, jud. Pra: 

hova. Izvorește dintre dealurile 

com. Slănicul și Văleni; trece” 

pe lingă Baia-Verde și se varsă 
în girla Slănicul, pe ţărmul stîng, 

în dreptul penitenciarului din 

com. Slănicul. 

Cărbuneasca, vechea numire a 

com. Scorţianca, din com. Ama- 

rul, jud. Buzăă, 

Cărbunele, -Zea/, la E. de: com. 

Boteni, pl. Argeșelul, jud. Mus- 

_cel, din care izvorește. pîriul 

Băneasca. “ - ” 

Cărbunele; munte, jud. Gorj, la
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„N. de com. Novaci, lingă riul 

Lotrul. 

Cărbunele, munte, în jud. Me- 

hedinți,. plaiul Cloşani. Este a- 
- coperit cu brazi, : 

Cărbunele, zîrîz, în jud. Me- 

- hedinți, plaiul Cloșani. Isvorește 

__din muntele Cărbunele şi se 

varsă în apa Cerna. Dintr'insul 
se pescuesc. păstrăvi. 

Cărbunele, ziriiaş, în com. Vi- 

nători-Neamţului, pl. de Sus-Mij- 

„locul, “jud. Neamţu. Izvoreşte 

din povărnișul despre N.-E. al 

muntelui Pleşa şi se varsă pe 

partea stinga a piriului Nemţi- 

“şorul, drept în faţa piriului Ma- 

__ ghernița. 

Cărbunelui (Movila-), 702î/ă, 

pl. Băileşti, com. Catanele, jud. 

„Dolj, de lingă care începe ho- 

tarul de E. al com. Catanele 

"către com. Bistreţul, 

Cărbunescului (Muchea-), co- 
lină, în com. şi căt. Calviui, jud. 

Buzăă, acoperită cu livezi şi 

puţină vie. Se mai: numește şi. 

Faţa-Bisericei. 

Cărbuneşti, com. rur., în jud. 

Gorj, partea de S.-E. a comu- 

nei Petreşti-d.-s., pl: Amaradia, 

spre S..E. şi la 27 kil. de ora- 

șul' T.Jiul și compusă din 2 că: 

tune: Cărbunești şi Duţești. E 

situată parte pe deal, parte în 

vale, în partea stingă a riului 

Gilortul. Are o suprafață de'800 

* hect., din cari 400 hect, ara- 

“bile, 15 hect. vie, '17 prunet, 

iar restul pădure și livezi. 

Pămintul este fertil, 

Are o populaţie de 340. fa- 

_milii, cu 1034 suflete; Sunt 186 

: contribuabili. Locuitorii posedă 

100 pluguri, 2 căruţe cu cai, 

90 care cu boi, 472 vite mari 

  

  

293 

cornute, 6068 oi,. 135 capre, 344 

rîmători, 41. cai şi 92 stupi de 

albine. 

Venitul comunei e de lei 1655, 

iar cheltuelile -de 1643 lei,: 39 

bani. 

Gilortul traversează această 

„comună de la N. la S$. 

 Comunicaţiunea se face prin 
şoseaua vecinală ce vine despre 

V., pe la capul podului de pese 

Gilortul, din 'com. Petreşti-d,- 

s., legind-o spre E. cu Licureni. 

Spre N. se leagă prin şoseaua 
comunală cu comuna Ştefânești. 

In comună se găsesc: 1 

moară, cu 5 alergători, pe apa 
Girlortul, 4 puțuri cu cumpănă 

şi 10 izvoare acoperite, 

„Are 1 şcoală înființată la 1870 
„şi frecuentată de 55 elevi. In a- 

ceastă comună a patra parte 

a locuitorilor știii carte, 

. Comuna are 4 biserici, din 

care: una este. ruinată; una e 

de zid, pe malul drept al Gi- 
jortului, zidită la anul 1797 de 

Mihail Colţescu; 'a .z-a la 1780 

+ de locuitori și a patra la anul 

1790 tot de locuitori. Sunt de: 

servite de 1' preot și 1 cîntăreţ. 

Cărbuneşti, câz, jud. Gorj, re- 

şedinţa comunei. Are o supra- 
față de 430 hect., din care 200 

“hect. arabile, 8. hect. vii; 10 

hect. prunet, restul tufăriș, fi. 

neață și pădure. Pămintul este 

fertil. 

Populaţia sa este de 255 fa- 

milii, cu 761 suflete, din cari 

106 contribuabili. Locuitorii po- 

sedă 66 pluguri, 1 căruţă cu cai, 

“60 care.cu boi, 300 vite mari 

cornute, 400 oi, 80 capre, 200 

rîmători, 22 cai şi 60 stupi. 

In cătun se găsesc 2 puțuri 

cu cumpănă şi: 6 izvoare aco- 

perite. 

Cătunul are-2 biserici, din 

--cari unae ruinată, iar cea-l'altă 

„ fâcută de locuitori la anul 1790. 

Cărbuneşti, 

"judeţului și la 15 kil. 

- 120 boi, 
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Sunt deservite de 1. preot și 1 
cîntăreț. 

com. rur., pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. In vechime 

locuitorii ocupîndu-se cu facerea 

de cărbuni, comuna s'a. numit 

Cărbunești, 

"Este: situată pe dealurile Lo- 

patna, Hotarul, Sorescu şi Go- 

geasca-d.-j., și pe ambele ma- 
luri ale girlei Lopatna, la 45. 

kil, departe de Ploești, capitala 

de a 

plășei. 
Populaţia sa e de 1107 lo- 

cuitori (544 bărbaţi, 563 fe- 

mei); 272 capi de familie; 205 

contribuabili. Locuesc în 275 

case, . 

In comună eo singură. bi- 

serică, fondată la anul 1842 

"și deservită de un preot, 

Locuitorii -se ocupă numai 

cu agricultura. Ei au 22 'cai, 

“120 vaci, 114: viței, 

200 oi, 16 capre, 150 porci şi 
20 bivoli. 

. Parte din locuitori sunt moş- 

neni. 36 s'aii împroprietărit, la 
1864, pe moșia statului Căldă- 
răşanca, cind și li s'aii dat 90 

hect., îar 11 pe moşii particu-. 

lare, dindu-li-se 35 hectare pă- 

mînt, 

In raionul “comunei, pe apa 

Lopatna, sint 3 mori pentru 

măcinat.. 

Școala. datează în comuna de 

la 1864, dar n'a funcţionat re- 

gulat. A fost frecuentată în 1892 

de 18 băeţi și 4 fete, din nu- 

mărul de 110 copii în virstă 

de școală, Știii carte 36 băr- 

baţi şi 12: femei. 

Toată comuna are o. -supra- 

faţă de 1300 hect. . 

Comerțul se exercită. de 4 

" cîrciumari. 

Bugetul comunei este de lei 

6793. 
Comuna ăre numai.o singură
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şosea, ce vine. din județul Bu- 
ză, la orașul Ploeşti. 

E udată de văile: Gogeasca, 
Limpezelul, Seciul și L.opatna. 

Cărbuneşti, stajie de dr. d. f, 
“jud. Gorj, pl. Novaci-A maradia, 

căt. Petrești-d.-s., pe linia Fi- 

liași-T.-Jiul, pusă în circulaţiune 

„la 16 lanuarie, 1888. Se află 

între staţiile Bărbăteşti (9.6 kil.) 

și Copăcioasa (10.2 kil.) Inăl- 

țimea d'asupra nivelului mării 

de 199",64. Venitul acestei stații 
pe anul 1896, a fost de 93540 
lei, 50 bani. 

Cărbuneşti, dea/, com. Cărbu- 
nești, pl. Podgoria, jud. Pra- 
hova, pe care se cultivă 13 hect. 
vie. 

Cărbuneşti, oșie a statului, fo- 
stă pendinte de mănăstirea Căl- 
dărușani, jud. Prahova și care pe 
periodul 1888-93, s'a arendat cu 
2200 lei anual. Arenda s'a scă- 
zut la 1200 lei, pentru-că o parte 
din moșie s'a vindut. 

Cărbuneşti, 7Moşie, pe care s'aă 
împroprietărit la 1864 parte din 
locuitorii comunei Tirleşti, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova: 

Cărbuneşti, pădure a statului, 
în întindere de 1255 hect., pen- 
dinte de com. Cărbuneşti, pl. 

" Podgoria, jud... Prahova, for- 
mată din trupurile Cărbuneşti 
(430 hect.), Căldăruşanca - Atir: 
nați (75 hect.) şi Căldărușanca- 
Aricești (750 hect.) 

Cărbuneşti - Mindrişca, sait 
Mănăstirea - Caşinul, moşie, 
fostă a Statului, situată pe teri- 
toriul comunei Mindreasca, jud: 

“Putna, pl. Răcăciuni, în întin- 
dere de 650 fâtti Are 2 can- 
toane: Mindreasca (600. fălci) 
şi Făurel (50 fălci). Trupul nu-   
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mit De-la-Vale- de- Șosea, în 
întindere de 400 hect., s'a par- 
celat în loturi mici și s'a vin- 
dut în. anul 1890. Arenda ei 
anuală, pănă la 1890, a fost de 
3000 lei. 

Cărbuni (Lacul-cu-), /ac, între 
com. Poianasaii Gilmeele, din jud. 
Oltul și moșia Cringeni. Acest 
lac servește ca punct de hotar 

- al moșiilor Poiana și Cringeni, 
jud. Teleorman. 

Cărbuni (Măgura-cu-), mă- 
gură, situată în jud. Olt, cam 
la Nord, pe malul drept al 
Iminogului. Servă şi de hotar 
între delimitarea locuitorilor din 
cătunul Perieţi-d.-s. şi moșia 

d-iui Alexe Romanov, 

Cărceşti, sas, cu 200 suflete, jud. 
Argeş, plasa Oltul; face parte 
din com. rur. Cuca. 

Cărleşti, saz, cu 25 fam., judeţul 
Argeș, pl. Oltul; face parte din 
com. rur. Vitomirești-Trepteni. 

Cărligata, deal, jud. Bacăă, pl. 
Bistriţa-d.-s., de pe teritoriul 

com. Mărgineni-Munteni. 

Cărligata, /ac, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul-d.-s., 

"com, Nadișa, 

de pe teritoriul 

Cărligata, pădure, jud. Bacăii, 
pl. Tazlăul-d.-j., din com. Dră- 
gugești, 

Cărligei, com. rur., din plasa No- 

vaci- Amaradia, jud. Gorj, si- 

tuată pe ambele maluri ale pt- 

riului Galbenul, la 36 kil. spre 

răsărit de T.-Jiul. Este formată 

din 3 cătune: Cărligei, Perești și 

“Bălcești. Are 300 familii, cu 1370 

suflete, din cari 265 contribua- 

bili. Este coprinsă între comu- 
nele Bumbești-Piţicul la E., Po- 
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ciovaliştea la N., Prigoria la S. și 
Bengeşti la V. Prin comună trece 
şoseaua T..Jiul-Horez-R.-Vilcea ;- 
șoseaua vecinală, care merge la . 
Zorleşti şi riul Gilortul și trece 
prin cătunul Pereşti. Suprafața 
moșiei este de 2500 hect., dintre 
care 1250 ale locuitorilor și 1300 
ale proprietarilor. Sunt Sooo 
hectare pădure, 300 hect. livezi, 
700 hect. arături, 89 hect. vie, 
Gr1 hect. pășune. Are: 4 biserici, 
deservite de 4 preoți și 4 cîntă- 

reți; 1 școală mixtă, frecuentată 

de 60 elevi, din cari 15 fete. 
Are 3 mori şi 3 cîrciumi, Co- 
merciul se face de 3 Romiîni. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și cultivarea grădinilor, 

Ei posedă: 40 pluguri, 1080 

vite mari cornute, 168 cai, ş 
bivoli, 1200 oi, 65 capre, 405 
rîmători. Veniturile com. sunt 
de lei 1338, bani 56 şi chel- 
tuelile de lei 1327, bani 76. 

Cărmăneşti, moșie, fără sat, în 
comuna Costișa, plasa Bistriţa, 

jud. Neamţu. 

Cărnicea, /ac, în plasa Ialomiţa 

Balta, insula Balta, com. Stel- 

nica, jud. Ialomiţa. 

Cărniceni, cor. rur. la S. plasa 
Turia, jud. Iaşi, la o depărtare 

de 18 kil. de orașul Iași. Este 

așezată între șesul Prutului și 

al Jijiei. Terenul săi e puţin ac- 

cidentat și prezintă mai multe 
podișşe întinse, avind satele si- 
tuate parte pe aceste podișe 
şi parte pe coastele lor,. Este 

formată din satele: Cărniceni, 

Șetrăreni, Probota, Blindești, 

Raiul, Țigănești (Căminărești, 
tirgușor) și Perieni. Suprafaţa 
este cam de 8400 hect. și po- 

pulaţia sa de 695 fam. sai 2648 

locuitori Romini, cari se ocupă 

cu agricultura și cu creșterea vi- 

telor.
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In comună sunt cinci biserici, 
deservite de 4 preoți şi 6 cin- 
tăreţi; trei şcoli, cu 4. învăță- 
tori şi. 119 școlari, (87 elevi, 
30 eleve); 6 mori, 4 de apă și 
2 de aburi. 

Budgetul este de 17252 lei 
59 bani la venituri și 16240 lei 
60 bani la cheltueli. 

Numărul vitelor se urcă la: 
9270 capete,din cari: 35003 vite 
mari cornute, 348 cai, 4698 oi, 
20 capre şi 809 rimători. . 

Cărniceni, saț, din com. Cârni- 
ceni, pl. Turia, jud. Iași, așezat 
pe două platouri despărțite de 
o ripă, prin care curge pirtul 
Stejărelul. In partea despre E. 

„a satului trece riul ]ijiea, iar 
pe marginea despre V. trece 
şoseaua judeţeană Iași-Bntoșani. 
Are o suprafață cam de 1859 
hect. și o populaţie de 140 fa- 
milii, saă Ş14. suflete. Partea sa- 
tului așezată pe costișa despre 
Est se numește Văleni, după 
numele văei ce se află în mmar- 
ginea lui. Se zice că această 

„parte de sat sar fi înființat la 

1815 de către un răzeș, care, 
cumpărind moşia, s'a statornicit 
în această localitate. 

Spre S. de satul Cărniceni, 
pe şesul dintre riurile Prutul 
și Jijiea, trece șanțul, numit de 

„oameni, Șanţul-lui-Traian. 

„__ Are o biserică zidită la 1792, 
de d-l Beldiman, fost proprie- 
tar, deservită de 1 preot şi 2 
cîntăreți; o școală, întreținută 

de comună, e înființată la 1865 

„Şi frecuentată de 33 elevi. 
Numărul vitelor e de 1086 

capete, din cari: 750 vite mari 
cornute, 78 cai, 69 oi şi 186 

„rîmători, 

In acest sat, a. stat Ghica- 

„Vodă cu tabăra într'o vară, după 

__anul7165, cînd Constantin-Vodă 
era gata să vină cu ajutorul 

„lui Racoți, Domnul Transilva-   
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niei, de unde apoi sa retras 
mai la vale la Capul-Stîncei, 

Cărpănosul, /ac, în județul Tul- 
cea, plasa Sulina, comuna ur- 
bană Chilia-Veche, situat în par- 
tea apusană a plășei și a co- 
munei. liste format de lacul 
Tatanir, cu care comunică prin 

2 mici girle. E înconjurat numai 
cu stuf. Are 12 hectare și pro- 
duce. peşte puţin. 

Cărpinei, ziriz, în com. rur. Clo- 
șani, plaiul Cloșani, jud. Me- 

hedinți ; se varsă în Motrul. 

Cărpinei (Dealul-), dea/ însem- 
nat, jud. R.-Sărat, în plaiul 

_Rimnic, com. Dumitreşti. Se des- 

face din culmea Lupan şi brăz- 
„dează partea nordică a com. 

Este acoperit cu păduri și pășuni. 

Cărpineşti, zea/, în jud. R.Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-s., com. Măr- 

găritești. Se desface din culmea- 

Cimpulungeanca și brăzdează 
partea de Vest a comunei. Este 
acoperit cu păduri și pășuni, - 

Cărpiniştea, com, rur., în plaiul 

Slănicul, jud. Buzăi, situată pe 

ambele maluri ale rîului Slănic, 

la o distanță de Buzăii de 3o kil. 

Limitele sale sunt: la S., înce- 
pînd din marginea căt. Popo- 

neţi (com. Băeşti), urcă peste 

coline pănă la muchea Piua.(co- 

muna. Policiori); la V., începînd 

din muchea. Piua, merge pe cul- 

mea plaiului, prin Muchea-Vi- 

zireanului și Muchea-Beciului, 

pănă ajunge în Muchea-Gălbe- 

zei, de unde se lasă pe hota- 

rul moșiei Cirteanca; la Nord, 

începînd din Cîrteanca se abate 

pe lingă muchea Moţoiul şi se 

lasă în albia rîului Slănic, în a- 

propiere de Valea-Vacei, trece 

Stănicul, urcă pe muchea Po-. 

dul-lui-Cirlig, apoi în Groapa- 

„punct de unde 
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Mare, de unde urcă în Muchea- 

Furtunei, apoi în Muchea-Găr- 

doaia, face o-mică curbă spre 
N.-E. și ajunge în Muchea-Di- 

mienei și de aci în muchia Flo- 

rești, de unde se curbează pe 

hotarul moșiei Licoi, atinge ho- 

“tarul jud. Rîmnicul, în dreptul: 

muchiei Motohani, merge pe. 

hotarul Rîmnicului, pănă în mu- 

chea Motohancii sai Richiţii, în 
dreptul comunei Nisipurile; pă- 

răsește hotarul Rîmnicului, și 

peste coline, se îndreptează spre 

cătunul Hirboca, o ia pe ho- 

tarul moşiei  Hirboca-Banului, 

ese în Muchea - Dumbrăvei și 

moșia Clociţi, ajunge în viile 
locuitorilor din cătunul Izvorul- 

Dulce, apoi merge tot pe plai, 
alături cu Clociţi, pănă în Mu- 
chea-lui-Isac ; de aci trece pe la 

muchile Pietroiul și Cremenea, 

se lasă pe lingă podul Cal-Alb, 

pănă în muchea Fulga, ajunge 

la căt. Poponeţi şi trece SIă- 

nicul în Gura-Văei-Balaurului, 

am început. Su- 
prafaţa acestei com. este de 

4536 hect. din care 2585 ara- 

bile, 57 pădure, 1046 fineață, 

473 izlaz, 32 livezi, 108 vii şi 
291 sterp. | . 

_ Proprietăți mai însemnatesunt: 
Furești sai Izvorul-Dulce, Ri- 

„chițile, Licoi, Valea-Hotarului 
Valea-Puţului și Cocorești sati 

Beceni-d.-j., toate particulare. 

Terenul comunei, de și, acciden- 
dat, dar prezintă o întinsă su- 
prafață pentru cultura cereale-. 

lor. Industrie n'are. afară de 2 
mori de apă și începuturi de 
cojocărie și cizmărie. Comerţul 
se mărginește în desfacerea pro- 
ducțiunilor locale și în trans- 
porturi. Are 2 tîrguri: la 23 
Aprilie şi la Dumineca-Mare,. 
Calea cea mai însemnată de co- 
municaţie e șoseaua Sapoca-Lo- 
pătari, care: se întrerupe cînd 
Slănicul vine: mare. -
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Vite are: 617 boi, 363 vaci, 
84. viței, 4 bivoliţe, 21 cai, 56 

epe, 13 mînji, 4150 oi, 4 capre 

3 asini și 204 porci. Stupi 
sunt 40. 

Comuna e formată din cătu.- 
nele Cărpiniştea, Izvorul-Dulce, 

Valea-Hotarului și Valea-Păru- 

„lui. Populaţia sa e de 2040 lo- 

“'cuitori, din cari bărbaţi însuraţi 
370, neînsurați 25, văduvi 44, 

- divorțaţi. 5, băeţi 525; iar fe-: 

“mei măritate 370, văduve 5ș, 
fete 646. Ei trăesc în 415 

* case,  Meseriași sunt: 6 lemnari, 

“1 rotar, 4 fierari, 2 boengil, 3 
cojocati, 2 croitori, 2 cizmari 

şi un brutar... Media nașterilor 

“e de 58, a deceselor de 46 şi 

a- căsătoriilor de 16.. Populaţia 
crește cu o :medie anuală «le 

12. suflete. | 

Comuna are 351 contribua- 

- bill, din cari 25 comercianți ro- 

mîni. Stabilimente comerciale 

sunt 11. Budgetul comunei e de 

2610 lei, 42 bani. 
Comuna are o școală, în că- 

tunul Valea-Hotarului, cu şo e- 

“levi și 10 eleve. Carte știii 83 

locuitori. Biserici sunt 3, deser- 

vite de 3 preoți, :3 cîutăreţi și 

2 paracliseri. Catedrala "e cea 

cu. hramul Sf. Impărați. Cir- 

-ciumi are 6. Locuinţele sunt 

bune şi confortabile. La înce- 

“putul secolului: comuna exista, 

“avind satele: Cărpiniştea, Izvo- 
rul-Dulce şi Valea-Părului;. că. 

tunul Valea-Hotarului s'a înfiin- 
țat mai în urmă, Această comună 

a servit mai mult timp ca reșe- 

dință a sub-prefecturei plaiului 

Slănicul. Se găsesc niște vechi 
- ruine în căt. Izvorul-Dulce, des- 

pre care tradiția spune că ar 

fi fost :palate din ale lui Vin- 
„tilă-Vodă,' 

Cărpinişul, com. rur., 
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partea de N. de Valea-Puţului. 

Are 310 locuitori cari locuesc 
în 53 case, 

Cărpinişul, mumire, ce se mai 

-dă plaiului Nucșoara, din com. 

Rincezi, plaiul Teleajenul, jud. 
Prahova. 

din jud. 

Gorj, plaiul Novaci, e situată 

pe ambele maluri ale piriului 

Cărpinişul, care o traversează 

prin mijloc. Cărpinişul își ia na- 

ștere din muntele Plăsala. Nu- 

mele, se zice, că-i vine de la o 
pădure de carpeni ce acoperea 

"acest loc, 

Se învecinește la E. cu com. 

Radoşi, la V. cu com.. Crasna, 

la S. cu com. Ciocădia, iar la 

N. cu plaiul muntos al comunei. 

Este proprietatea moșnenilor. 

Are o suprafaţă cam de 1225 

hect., dintre' cari 175 hect. ară- 

tură, 200 hect. livezi, 400 hect. 
izlaz și 450 hect. pădure. 

“Are o populaţie de 237 fa- 

milii, cu 791 suflete, din cari 

202 contribuabili. Locuitorii po- 

sedă 98 cai, 608 vite mari cor- 

nute, '1026 '0i,-216 rimători, 326 

capre, 55 pluguri, 42 care cu 

boi, 1 căruță cu cai; 10 stupi 

de albine. 

Venitul comunei este de 1230 

lei, iar cheltuelile de lei 734, 

bani 23. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua Bumbești-de-Jii-Polovraci 

şi prin alte drumuri ordinare. 

Cu frontiera comunică prin po- 

teca. care plecînd din Cărpini- 
şul, trece plaiul muntelui Plă- 

sala, Coasta-Crainicului, Gruia, 

și de aci la Timna, 
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“pătari, din com. Lopătari, jud. 
Buzăiă, 

Cărpinişul, cu/me, în com. Lo- 
pătari, pe malul drept al riului 

Slănicul, jud. Buzău. Sub coas- 

tele sale sunt apele minerale de 
la Lopătari. | 

Cărpinișul, deal, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d:-j., pe teritoriul co- 
munci Milești, .: 

Cărpinişul, Zea/, jud. Dorohoii, 

pe teritoriul satului Păltinișul, 
comuna cu asemenea numire, 

pl. Pratuld-j.- 

Cărpinişul, deal, în jud. Suceava, 

comuna Uideșşti, inoşia Țoleşti, 

parte cultivabil, , parte ponoos. 

Cărpinişul, aif de munte, jud. 

Bacău, pl. Trotușul, pe terito- 

riul com. Mănăstirea-Cașinului. 

Cărpinişul, zun7e, jud. Suesava, 

pe teritoriul moșiei Borca, co- 
muna. Mădeiul. 

Cărpinișul, /iriiaş, jud. Bacăă, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Schitul- 

Frumoasa, care d'impreună cu 

-piriiaşele Iuga şi Căsoasa, for- 

mează Piriul-Schitului, 

Cărpinişul, pirîiaș, în com. Ca- 

“lul-Iapa, pl. Piatra-Muntele, jud. 

"Neamţu. Izvorește din ramura 
Munţilor-lepei şi se varsă pe 
partea dreaptă a pîriului Calul. 

Cărpinişul, ziriă, în jud. R.Să- 
rat, pl. Rîmnicul-d.-s., com. Măr- 

“găritești. Izvorește! din dealul 

Mărgăriteşti, merge d'alungul 

dealului Cărpinișul, udă comuna 

spre E., trecind prin căt. Ștu- 
beiul, şi se varsă în piriul Hir- 

boca, mai jos de căt. Ștubeiul. 

Cărpinişul, -saz, jud. Dimboviţa, 

pl. Bolintinul, căt. com. Găiseni. 
Cărpiniştea, cătun, al com. Căr- | 
-piniştea, jud. Buzăi, situat la 

dreapta rîului Slănicul și udat în 
Cărpinişul, câfunaș, : care for- 

mează. o: subdiviziune a căt. Lo-     Cărpinișul, podiș, jud. : Bacăă,



“pl. Trotuşul, com. 
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.Mănăstirea- 
Cașinul, care este format de 
Munţii-Stanei și Sboina-Verde. 

Cărpinişul, za/e, jud. Bacăi, pl. 
Siretul-d.-j., com. Milești, for- 

“mată de dealul cu același nume. 

Cărpinişul, vaz, jud. Dorohoii, 
“lingă "dealul cu asemenea nu. 

mire, com. Păltinișul, pl. Pru- 
tul-d.j, i 

Cărpinişul, vaiz, com. Oteșani, 

plasa Horezul, jud. Vilcea. Se 
-: varsă în riul Luncavăţul. 

Cărpinișului (Muchea-), dea/, 

în jud. R.Sărat, pl. Rîmnicul- 
-"d.-s., com. Valea-Raței. Se des- 

face din Dealul-Cilnăului și se în- 

tinde d'alungul riului Cîlnăul, 

brăzdind partea vestică a co- 

“manei. Este acoperit cu păşuni 

și păduri. 

Cărpinoasa, dea, la S. com. Că- 

. limăneşti, pl. Cozia, jud. Vilcea. 

Are direcția de la V. spre E. 

Cărpinoasa, ziriz, udă poalele 

de: S. ale dealului cu același 

- nume, comuna Călimănești, jud. 

Vilcea. 

Carpiţi (Dumitreşti - Gilăţei- ) 

sal, în partea de N.-V. a com. 

“Poiana-Cirnului, plasa” Crasna, 

- jud. Vaslui. E așezat pe partea 

dreaptă a piriului Vaslueţul, pe 

o suprafață de 398 hect., din 

cari: 85. hect. pădure și 258 

. hect,, loc de cultură, finaţși imaș. 

55 hect. sunt proprietatea lo- 

cuitorilor, iar restul e proprie- 

"tatea statului. Are o populaţie de 

"60 fam., saii 305 loc. Fă posedă: 
-i2 pluguri și 24 care' cu boi, 
6 'pluguri și 5 căruțe cu cai. 

Numărul vitelor e de: 70 vite 

i „mari cornute, 120 oi, 17. cai și 

30 rimători. 

57470. Marele Dictionar Csograjie, Vol, JI]: 

îs 
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Cărpuleasa, subdivizie a cătu- 
- nului Coiteasca, din com. Să- 

geata, judeţul Buzăii, 

Cărpuleasa, moșie, în jud. Bu- 
zăii, com. Săgeata, căt. Coitea- 

sca, are 312 hect., toate 

arabile, 

mai 

Cărpuleasa, zădure, pe. moșia 
Carpul, din jud. Buzăt, com. 
Cătina, căt. Moara: lui- Enică. 
Are 140 hect.. 

Cârstâneşti, sat, pe apa Topo- 
logul“i, în pl. Topologul, jud. 
Argeş; astăzi nu mat există, Loc 
istoric însemnat; aici ținură con- 
ferință boerii din oastea lut Mi- 
haiu- Viteazul; după moartea a- 
cestuia, spre a-și alege Domn 
și ridicară la tron pe Șerban- 
Vodă, la anul 1601. 

Cărţibaşi. Vezi Voineşti. Boereşti, 
jud. Tutova. 

Cărţile (Malul-cu-), ruptură, în 
jud. Buzău, com. Sibiciul-d.-s., 
căt. Gornetul, acoperită de pă- 
durea Cuculețul. In poale, are 
urme de păcură. 

„Cărunta, 247/ de deal, jud. Ba: 

căi, pl. Bistriţa-d.-j., com. Va- 

lea-Seacă.. E situat lingă satul 
Valea-Seacă. 

Cărunta, punte, jud: Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa. E 

acoperit cu păduri și e situat la 
“N. culmci Lapoșului. Face parte 

din Culmea-Bordei. Pe else a- 

flă urme de întăriri vechi, 

Cărunta,: zădure, jud: Bacăi, pl. 

Tazlăul - d.-j., com. Săriduleni, 

proprietatea d-nei Zamfira Ro- 

setti. Este foioasă, avind fag 

şi stejar. Are o întindere de 100 

-hect. și este supusă regimului 

silvic; ” 

Căscioarele, co. 
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Cărunta, pădure, județul Bacăi, 

pl. Muntelui, com. Brusturoasa 

pe moșia Beleghetul. E .proprie-. 
tatea d-lui N. Ghica. Are o în- 

tindere de 4050 -hect. și este 

“supusă regimului silvic, Bradul 
predomină, 

Cărunta, pirtiay, jud. Bacăi, pl, 

Muntelui, comuna Brusturoasa. 

- Ese din muntele cu același nu- 

„me şi se varsă d'a stinga Cio- 
bănașului, 

Căruntei (Valea-), za/e, izvo- 
reşte din muntele Lazul, plaiul 

Breaza-Talea, com. Breaza-d.-s., 

plasa Prahova, jud. Prahova. 

Curge de la V. spre E. şi se 
varsă în riul Prahova, tot în 

com. Breaza-d.s. 

Căruţașului (Piscul-), pisc, la 
N. de com. Apostolache, plasa 
Podgoria, jud. Prahova. 

Căruțaşului (Poiana-), poiană, 

în întindere de 14 hect. pămînt, 
com. Apostolache, pl. Podgoria, 
jud. Prahova. 

Căruţei (Valea- -), vale, comuna 

Ștefănești, plasa Riul- Doamnei, 
- jud. Muscel. 

Căsata, Baltă, pl. Băilești, com, 

"Negpoiul, jud. Dolj. 

rur., pl. Ol- 
teniţa, jud. Ilfov, situată la S-E, 

de București, lingă balta Grea- 

ca, la 49 kil. departe de Bucu- 

rești, | 

Stă în legătură cu comunele 

Greaca şi Hotarele prin șosele 
vecinale, | 

Are o populaţie de 1209 lo- 

„cuitori, cari trăesc în 240 case 

şi 7 bordee. 

Suprafaţa „totală a comunei 

e de 4850 hect., din cari 3898 

aparţin statului.şi d-lui A. Sto- 
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lojanu, și 953 însurăţeilor, pe mo- 
- șia Talaba. Peste 1400 hectare 

rămîn sterpe, din cauza bălților, 

“ băltacelor, văilor, piraelor, cari 

fac terenul impropriă . culturei, 

- mai ales în timpuri ploioase. 

In partea de S. e înconjurată 

de dealuri mult ridicate, pe cari 

se cultivă 109,75 hect. vie. In 

cercul comunei e pădurea Căs- 

cioarele, care se întinde pe o 

suprafaţă de 480 hect. 

Are o biserica cu hramul Sf. 
Nicolae, deservită de 3 preoți 

“și 2 cîntăreți; o şcoală mixtă, 

sub un acoperemint cu primă- 
ria, oferit gratuit pe timp pro- 
vizorii de d-l A. 'Stolojanu. 

'- Pentru întreținerea ei, statul 
plătește, împreună cu comuna, 

1860 lei anual. Școala este fre- 

cuentată de 24 băeţi şi 3 fete. 

- Pe teritoriul comunei este un 

heleșteii. Se află 2 mașini de tree- 

rat cu aburi, 

Comuna are 217 contribua- 

bili și un budpet de 50oş lei la 

venituri și 5107 lei la chel- 

tueli. | 
Dintre locuitori, 310 sunt plu- 

gari şi 2 industriași. 

Arătura se face cu 94; plu- 
“guri, din cari 59 cu boi și 3ș 

- că cal. Locuitorii ai 101 care 

şi căruțe: 67 cu boi și 34 cu 

cai. a 

Comerţul se face.. de 7. cir- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari 'e de 
984 (269 .cai și epe, 308 boi, 

296 vaci și viței, 09 tauri, 12 
bivoli şi bivolițe) și al celor mici 

de 1444 (217 porci și 1228-01). 
Locuitori împroprietăriți sunt 

221 şi neîmproprietăriți 99. 

In partea de E., lingă pădu- 

rea Căscioarele, se văd urme 

din ruinele unci mănăstiri, nu- 

mită de locuitori a lui Negru- 

Vodă. 

Căscioarele, com. rur., compusă   

- 998 

din cătunele: 

lășei, Popa-Nae, Poiana-lui-Stîncă 

şi Susani, toate situate pe pro- 

- prietatea statului, vatra mănă- 

stirei' Căscioarele, pl. Neajlovul, 

jud. Vlașca. Pe marginea satu- 

lui trece rîul Argeșul. 

Această comună este departe 

de Bucureşti de 36 kil., de 

Giurgiă de 80 kil,, 

Titu de 22 kil, iar de Obedeni, 

reședința plășei, de 16 kil. 

Suprafaţa totală a moşiei este 
de 6800 hect.; iar suprafața 

totală a pădurei de 4456 hect. 

Rămîne, pămînt descoperit 3344 

hect, 

Arenda anuală a moșiei este 

de 16280 lei. 

In 1886, com. a avut o po- 

pulație de 1340 sufi., din cari 

250 contrib. Veniturile comu- 

nci, în 1886, au fos: de 13057 

lei şi cheltueli de 10942 lei. In 

1887, venituri au fost de 2927 

lei, iar cheltueli de 2980 lei. 

In această comună este o bi- 

serică cu hramul Intrarea-în-Bi- 

serică. Această biserică a fost 

altă dată mănăstire. Azi este 

deservită de“un preot și doi 

dascăli și depinde de parohia 

Căscioarele, 

Locuitorii se ocupă excluziv 

cu exploatarea de păduri şi: cu 

căratul lemnelor la . București. 

In comună se află o şcoală 
mixtă cu 5 clase, condusă deo 

- învăţătoare. Clădirea şcoalei este 

“ localul vechei mănăstiri Căscioa- 

rele, Di 

In acest sat a fost, la 1876, 

stabilit institutul «Lumina», con- 

dus: de învățătorul Cordescu; 

avea ca interni 40 băeţi și ca 

externi, 82. In acel institut pe 

„ lingă cele 4 clase primare se 

mai preda şi 2 clase gimna- 

ziale. 

Căscioarele, sa mic, pl. Zna- 

govul, jud. Ilfov; face parte din 

„Căscioarele, Go- 

de staţia | Căscioarele, căz., 
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com. rur. Brezoaia. Suprâfaţa 

„satului este de 115 hect., avind - 

o populaţie de 69 locuitori, | 

Domnul Anastasie Gavarof 

are şo hectare și locuitorii 65 

hectare. 

Numărul vitelor mari e de 

57 și al celor mici de 109.: 

pendinte de 

com. Căscioarele, pl. Neajlovul, 

jud. Vlașca; situat pe. malul 

drept al Argeșului, pe proprie- 

tatea statului, vatra mănăstirei 

Căscioarele. Aci este vu mahala 

de ţigani ce se numeşte Su- 

sani. In acest cătun se află 

şcoala, primăria și mănăstirea. 

Căscioarele, mănăstire, cu hra- 

mul Intrarea-în-Biserică, pe pro- 

prietatea statului, în pl. Neaj- 
lovul, jud. Vlașca. 

Inainte de secularizarea mă- 

năstirilor, era aci reşedinţa ar- 

hierului sai egumenulii Me. - 

letie Căscioreanu; acesta a făcut 

aci o grădină frumoasă și un. 

palat, care se află acum însă în. 
ruine. 

Pe inscripția de la ușa mănăs- 

tirei este scris că biserica a fost 

zidită de frații Ivașcu și Ivan 

din Slătioara, la anul 1607, dar. 

sa rezidit la 1859 de arhi- 

mandritul Meletie Căscioreanu. 

Această mănăstire servește a- 

cum de biserică de mir. Se văd 

pietrele mormiîntale ale boeri- 

lor Creţuleşti și Băleanu. Aceşti 
boeri, cari aveai, cel d'intiiii 

moşia. Corbi- Ciungi, şi cel de 

„al doilea moşia Băleanu, sunt 

înmormiîntaţi aci. , 

Pomeinicul ctitoricesc coprin- 

de numele: Ivașcu AlexeVoevod, 

Grigore Voevod; Constantin 

Voevod; Iliaș Aluzu; Paraschi- 

va Daia; Mişu Meletie, arhi- 

mandrit și Mateiu Mușat. Locui- 

torii spun că, în vremea vechie, 

„un Vodă al țărei, pierzind în
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apropiere de Argeş, o măre: 
bătalic, scăpă din mîna inami- 

__ Cului cu mare nevoe, împreună 
„Cu doi fii ai sei, și tustrei că- 
. lări, trecură Argeșul; Vodă spre 
amintirea acestei îmtîmplări, a 
ridicat aci această biserică, pe 
care o înzestră cu avere de 
moșie. 

Căscioarele. (Vezi Florești-d.-j. - 
pl. Sabarul, jud. Ilfov). 

Căscioarele, moşie a statului, 
jud. Ilfov, pendinte de mănăs- 
tirea Cotroceni. S'a arendat pe 
periodul 1880-—96 cu 34.100 
lei anual. 

Căscioarele, pădure a statului, 
pendinte de com. Căscioarele, 
pl. Olteniţa, jud. Ilfov. E în în- 
tindere de 583 hect. şi e formată 
din trupurile: “Tufele- Grecului 
(225 hect.), Cotroceanca-de- 
Bală (325 hect.) şi Mărunta 
(35 hect.) 

Căscioreanca, pichet de graniţă, 
pe Dunăre, cu No. ş, la S.de 
lacul Greaca, jud. Ilfov. 

Căscoeşti. (V. Tăngujei, sat, ju- 
deţul Vasluiii). 

Căsoasa, zirțiaș, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-s,, com. Schitul-Fru- 
moasa. Ese de pe muntele Su. 
gei din fîntîna Zimbrului şi for- 
mează dimpreunăcu alte piriiașe, 
izvoarele Piriului-Schitului. 

Căşcăeşul, jud, Bacăil, (V. Cheș- 
ceșul). 

Căşcătia, za/e, în com. rur. Ji- 
doștița, pl. Ocolul-d.-s., județul 
Mehedinţi. 

Căşeria, sat, situat pe valea Al- 
mașului, sub poalele dealurilor 
rîipoase 

    

  :- Malul și. Sărata, în co- | 
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" muna Dobreni, pl. Piatra: Mun- 
tele, jud. Neamţu. 

Se mărginește la N. cu satul 
Dobreni, de care se desparte 
prin plasa Almașul; la E. cu 
satul Malul; 

rata-Pingăraţi, și la S. cu satul 
- Măşcătești. 

Populaţia sa e de 210 suflete, 
28 familii, din cari 9 văduve și 
3 nevolnici. 

Sunt sI contribuabili, 

Numărul vitelor e de 303 ca- 
pete, din cari: 25 boi, 16 vaci, 
215 oi, 8 cai, 10 rimători, 13 
viței, 15 junci și 2 tauri, 

Căşeria, 'căzuu (tîrlă), în jud. Ia- 
lomița, pl. Ialomiţa-Balta. E pen- 
dinte de com. Bucul. 

Căşeria, dea/, com. Izvoarele, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova. Numit 
ast-fel pentru că în vechime aci 
era o căşerie şi unde se fabrica 
caşcaval şi caș bun. Servă pen- 
tru păşunatul vitelor. 

Căşeria, zzvor, curge din poalele 
muntelui Caraimanul, căt. Buș- 
teni, pl. Peleşul, jud. Prahova. 
Lîngă șoseaua națională se îm- 
preună cu izvorul numit Palti- 
nul şi se varsă în rîul Prahova, 
pe malul drept, tot în raionul 
cătunulii Buşteni, din comuna 
Predealul, 

Căşeria, pante, la N. com. Vai- 
„_deeni, plasa Horezul, jud, Vil- 

cea. Aci se fabrică brînză, fiind 

mai multe stine, 

Căşeria, poiană, com. Dragosla- 

vele, plaiul Dimboviţa, județul 
Muscel. 

Căşeria, 72 de pădure, a statu- 

lui, în întindere de 1544 hect. 

E situată în com. Vaideeni, plaiul 

Horezul, jud. Vilcea, Formează 

împreună cu trupurile: Vaideeni, 

la V. cu satul Să- 
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Zănoagele, Ursoaia și Padina 
(4038 hect.),: pădurea Vaideeni 

„cu munţii, 

Căşeria, va/e, în raionul comunei 
Predealul, pl. Pelcşul, jud. Pra. 

“hova, care se varsă 'în valea: 
Limbășelul. E afluent al piriului 
Azuga. 

Căşeria - de- Poduri, picher de 
graniță şi 
Transilvania, județul Prahova. 
Are trecere pe la muntele Mu- 
şița. | : 

Căşeriei (Poiana-), șes, com'na 
Ogretinul, pl. -? eleajenul, jud. 
Prahova. 

Cășoca, cătun, al com. Nehoiașul, 
jud. Buzăii. E situat pe malul. 
sting al riului Buzăul, pe am- 
bele maluri ale pîriului Cășoca. 
Are 130 loc. și 33 case.: 

Căşoca, zâdure, în jud, Buzăi, 
„com, Nehoiaşul, pe muntele Că- 

şoca. Are ca la 500 hect., parte 
a moșnenilor Nehoieşani, parte 

„ ţine 'de moșia Penteleul... - 

Căşoca, Ziriit, în com. Nehoiaşul,: 
jud. Buzău. Iși ia începutul din 
plaiul Bertei şi Poiana-Cepei; 
udă poalele. dealurilor: Păltini- 
şul şi Cășoca ; trece printre mun- 

„ţii: Spedișul-Buzăului și Pruncea,. 
şi dă în rîul Buzăul la punctul! 
numit La-Chei. El primește a- 
fluenții: Pruncea-Mare, Pruncea- 
Mică, Cășoca-Mică și Izvorul: 

„ Spedișului. Pe dinsul sunt trei . 
herăstrae. Este avut în păs- 
trăvi. 

Căşoca- Mică, z2vor, în com. Ne-: 
 hoiașul jud, Buzău. Incepe din 
poalele muntelui Podul: Calului, 

„de la plaiul Cășocei şi' dă în 
Cășoca-Mare la: Șipotul - Cășo- 
cei, a E 

trecătoare despre .
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Căşocei (Dealul-), . zane, jud. 

" Buzăii. E coprins între muntele 

Spedișul-Buzăului, pîriul Căşoca 
și Valea-Giurca. E acoperit cu 

pădure de brad. 

Căşocei (Plaiul-), doză ramifi- 
cațiună din muntele Podul-Ca- 

lului, jud. Buzăi. Una apucă 

spre N., Cășoca-Mare, şi a doua 

“spre S., Căşoca-Mică. Ambele 

acoperite cu pășuni, 

Cătămăreşti, sa/, în partea de 

S..E. a comunei Cucoreni, plasa 

Tirgul, jud. Botoșani. Are o 
suprafață de 1317 hect., cu o. 

populație de 152 familii, sati 

530 suflete. Sunt 157 contrib. 

In sat este 1 şcoală mixtă, 

cu 1 învățător, întreținută de 

stat şi frecuentată de 22 elevi. 

Pe moșie se află: o pădure 

în întindere de 286 hect,; un 

iaz; 2 mori deapă. Sunt 3 cîr- 
ciume. 

Vite mari cornute sunt 212, 

cai mari și mici 32, oi 625, 

mascuri 104. 

Cătănelul. (Vezi Călicelele, jud. 

Vilcea). 

Cătăneşti, zumire, ce se dă unei 
părți din comuna Racoviţa, pl. 

Riul-Doamnei, jud. Muscel. 

Cătăneşti, oc izolat, în ramifi- 

caţiunile de V. ale muntelui Is- 

trița, com. Năeni, jud. Buzăi. 

Cătăneşti, mahala, în com. rur. 

Greci, pl. Motrul-d.-j., ju) Me- 
hedinţi. 

Cătănoaia, Zea/, în jud. R.-Să- 

-. rat, pl. Marginea-d.:s., comuna 

Dragosloveni. Se desface din 

Dealul-Măguri; brăzdează par- 

tea de V. a comunei, E aco- 

perit cu pășuni. La poalele lui 

se află cătunul Terchești..   

_Cătănoiul, sa/, în jud. R.-Sărat, 

plasa Orașului, cătunul comunei 

Andreași, în partea de N. a co- 

munei, pe partea. dreaptă a lui. 

Cătănoiul, zapizre, ce se mai dă 

cătunului Alunişul-d.-j., comuna 

„Alunișul, pl. Vedea-d, -s., jude- 

pl Olt. 

Cătănoiul- Andrei, vechii pichet, 

ci No. 10, pe riul Milcovul, lin- 

gă căt. Cătănoiul, al comunei 

* Andreași, pl. Oraşului, judeţul 

R.-Sărat. Azi e locuinţă izolată. 

Cătăuţul (La-), /ocuinfă izolată, 

jud. "R.-Sărat, în plaiul Rimni- 

cul, com. Buda, în partea de 

V., pe piriul Cătăuţul, lingă că-. 

tunul Cătăuţul, Azi e han pe. 

drumul spre. Chiojdeni şi Jitia. 

Cătăuţul, saș, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul, căt. comunei 

. Buda. Așezat în partea de V. 

a comunei, pe piriul Cătăuţul, 

la 3 kil. spre V. de cătunul de 

reședință, Buda. 

Cătăuţul, cilme de dealuri, în 

- jud. R.„Sărat, plaiul Rimnicul, 

"com. Chiojdeni; se desface din 

Dealul - Cilnăului ; se ' întinde 

spre E. printre riul R.-Sărat 

şi afluentul săi, piriul Cătăuţul, 

despărțind comunele Buda de 

Chiojdeni. Este acoperit cu pă- 

" duri. 

Cătăuţul, zirtă, în jud. R.-Sărat, 

plâiul Rîmnicul, com. Buda. Iz- 

voreşte din Dealul-Cilnăului, Cur- 

ge d'alungul dealului Cătăuţu- 

lui. Udă partea de N. a comu- 

nei, trecînd prin cătunele Fun- 

dătura, Cătăuţul, Spide, Scări- 
__şoara, şi merge de se varsă în 

rîul Rîmnicul-Sărat, lingă cătu- 
"nul Buda-Vechiă. 

Cătăuţului (Fundul-), dea, în   

jud. R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, 

com. Buda. Se desface din dea- 

lul Cilnăului; brăzdează partea 

de V. a coinunei. S'a numit așa, 

“pentru “că de aci izvorește pi- 

„riul' Cătăuţul. Este acoperit cu 

păduri întinse, 

Căteasca, saț, pe riul Argeșul, 

jud. Argeșul, pl. Gălășești. Are 

'49 familii și face parte din co- 

muna rurală . Căteasca-Popeşti. 

Are o biserică, cu hramul Naș- 

terea-Maicei-Domnului, deservi- 

tă de -un preot, un cîntăreț Și 

un paracliser.. 

Cateaisca Popeşti, CON. Put, pe 
riul Argeșul, jud. Argeșul, pl. 

Gălășești, la extremitatea jude- 

ţului' despre jud. Dimboviţa, la 

27 kil. de coni. rur. Costești, 

reşedinţa subprefecturei și la 38 

kil. de Pitești. Se compune din 

satele Căteasca (mai înainte Tu- 
feanca), Coșarele şi Popeşti, a- 

vînd peste tot 179 fam., cu 486 

suflete, din cari 37 familii ȚI- 

Şani. In comună este o bise- 

rică, cu hramul Nașterea-Maicei- 

Domnului și o şcoală primară ru- 

rală. Budgetul comunei pe a- 

nul 1882—83 a fost de 1686 
lei la venituri, și de 1599 lei la 
chelturli. După o publicaţie o- 

” ficială (1867), această comună nu- : 
mără 134 contribuabili și 'are 

un budget anual de 2070 lei la 

„venituri, și de 1846 lei la 'chel- 

tueli. 

Numărul vitelor a fost, în a- 

nul 1887, de: 706 capete vite 

mari, 590 boi şi vaci, 14 bivoli 

Şi 102 cai; și de 897 vite mă- 

runte: 700 oi și 197 rimători. 

Cătiaşul (Hingani-), cătun, al 

comunei Chiojdul, jud. Buzău, si- 
tuat pe malul stîng al piriului 

Cătiașul, în apropiere de sorgin- 

tea sa, Are 330 locuitori și 72 

„Case,
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Cătiaşul, munte, în com. Pălti- 
neni, judeţul Buzăii, coprins în- 
tre piriaele Cătiașul, Nehoiul și 
riul Buzăul. Are 1006 metri 
înălțime, în punctul numit Vir- 

- ful-Cătiaşului. E acoperit, cea 
“mai mare parte, cu păduri şi 
"izlaz de vite; Masa sa e nesta- 

bilă, fiind fornăată mai mult din 
pietriș. Din această cauză se 
macină și se precipită părți 'din- 

„ tr'însul cari împiedică circulația, 
la punctul numit Rupturile- Păl- 
tinenilor, 

Cătiașul, moșie a Eforiei Spitalelor 
Civile din București. E pendinte 
de schitul Tirguşorul, jud. Buzăă, 
căruia s'a dăruit de  moșrienii 

_ Codeşti, în coni, Chiojdul, căt. 
„Cătiașul. Are 380 hect., din 
care 520 pădure, 78 izlaz, 128 
fineață, go arabile, 6 livezi și 
restul sterp. 

Catiaşul, Zădure, în jud. Buzăii, 
com. Păltineni, căt. Curmătura. 
Face un corp cu pădurea Plos- 
cari, de 320 hect., din care vre-o 
50 s'ai transformat în curături 
şi finețe. Proprietari: moşnenii 

: Curmătureni și Cătieșeni. 

Cătiaşul, ziriă, în com. Pălti- 
neni, jud. Buzăti. Izvoreşte din 

- poalele muntelui Pitica, com. 
- Chiojdul; udă căt. Cătiaşul din 
Chiojdul, apoi căt. Cătiașul din 
com. Păltineni, primind izvoa- 
rele “Țărina-Roşie, Grohoţişul şi 
Gherțălăul, și dă în rîul Buzăă, 
la Gura-Cătiașului, în dreptul 

„căt. Topilele. 

Cătiașul-Ploscari, căzun, al co- 

munei Păltineni, jud. Buzăă,. si- 

tuat în partea de mijloc a pi- 
„rîului. Cătiașul, Are 110 loc. și 

- :27- case, 

Câtiaşului (Gura-), căzu, al co- 

munei Păltineni, jud. Buzăiă, si-   
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- tuat la vărsătura piîriului Cătia- 
şul în riul Buzăi, în fața căt. 

Topilele, din com. Mlăjetul. Are 

100 loc. și 22 case. De dinsul 

e alipită și mica subdivizie Șeţul. 

Cătiaşului (Virful-), pădure, în 
com. Păltineni și Fundătura, ju- 

dețul Buzăii, Are ca 280 hect., 

din care 18 transformate în cu- 
rături.. Proprietate a moșnenilor 

- Păltineni și Fundătureni. 

Cătina, com. .rur., în plaiul Buzăi, 

jud. Buzăi, situată pe ambele 

maluri ale riului Bisca-Chiojdu- 

lui, la distanță de oraș de ş9 

- Ril. Limitele sale sunt: la N,, 

începind 'din hotarul Roma, de 

la piscul Murătoarei, se lasă în 
riul Bisca-Chiojdului, pe care-l 

trece, și pe la Pietrele-Romei 

urcă în virful Manta. La E, se 

lasă peste coline și merge îi 

virful Vătirlegii, de aci. în Va: 

lea-Colinului, în virful Stînei, în 

Piscul-Roșu, în virful Cetăţelei, 

apoi pe valea Seacă atinge că- 

tunul Slobozia. La 3., începînd 
de la N. cătun, Slobozia, mer: 
ge în muntele 'Piei, trece Bisca 

şi o ia pe albia apei Zeletinul, 

pănă în dreptul căt. Tirlești, |. 
(din Prahova). La V., începînd 

din apa Zeletinul, o ia pe scur- 

sura văei Ciinilor, dă în apa 

văei Cătinei, de unde urcă Slem- 

nea pănă în Muchea-Dubanului, 

de aci în muntele Tisele, apoi 

"în malul Pietrei-Rotării, de unde 

coboară în apa Stimnicului, urcă 

în muntele Carafte şi de aci în 

Piscul-Murătoarei. Suprafaţa. sa 

„e de 3953 hect., din cari 258 

„arabile, 1750 pădure, 165 fineţe, 

450 izlaz,. 180 livezi, 3 vie. și 
Ii47 sterp. Proprietăţi mai în- 

semnate sunt: Cătina, Valea-Că- 

tinei, Chiojdeanca, Cepturașul, 

Lera, Roma și Biserica-Fungul- 

Cătinei, mai toate în devălmişie 

ale moşnenilor Cătineni, Izbă - 

"cu hramul Sf. Dimitrie, 

-rică . cu. oare-care   

CĂTINA 

şoi, Frăsineni, Rîmbei, Boerești, 

Miculeşti, Chiojdeni și Lereni; 

iar Carpul și Corbul (F loreasca) 
“sunt particulare. 

Terenul cominei e muntos, 

format în cea mai mare parte 

din pietriș și nisipuri; de aceea 

nu se poate cultiva de cît pu- 
țin porumb. E însă avut în sub- 

stanţe minerale, mai cu sea- 

mă : fier, sare, gips, păcură, de 
și nu se exploatează, mai rar 

chihlibar. Are 2 tirguri: la 24 

Iunie, în căt. Corbul, şi la 6 Au- 

gust. Căi de comunicaţiune n'are 

de 'cit valea Biscii- Chiojdului, 

care se întrerupe adesea, din ca- 
uza viiturei apelor şi căderei 

malurilor. 

" Vite are: 658 boi, '270 vaci, 
146 viței, 6 bivoliţe, 17 cat, 30 

epe, IO miînji, 1200 oi, 377 ca- 

pre și 584 porci. Stupi sunt 20, 

„Comuna e formată din cătu- 
nele: Cătunul, Cătina, Ceptura- 

şul. Corbul, Lera, Mordană, Mo- 
truna, Moara-lui-Enică, Păsăro- 

iul, Roma, Tronari, Săticul şi 

Valea-Cătinei. Cătunele au o po- 

pulație de 2240 locuitori, “din 

cari: 538 bărbaţi îusuraţi, 16 ne- 

însurați, 39 văduvi, 532 băcţi, 

iar femei măritate sunt ş38, 

186 văduve, 491 fete. Ei tră- 

esc în 543 case. Meseriaşi sunt: 

IO lemnară,. 1 timplar, 10 ro- 

tari, 3 butnari, 1 zidar, 2 fie- 

rari şi 1 cojocar, 

In comună Sunt 393 contri- 

buabili, din cari 62. comercianți 
romini. Stabilimente sunt 8. 
Budgetul comunei e de 2581 
lei. 

Comuna are o școală în căt. 

Siliștea-Motruna, frecuentată re- 

gulat de 35 elevi. Carte știii 
110 locuitori. Biserici sunt... 5, 

(din care una în ruine), 'deser- 

vite de 2 preoți, 4 cîntăreți şi 

4 paracliseri. Catedrala e cea 

Bise- 

însemnătate



CĂTINA 

„istorică e cea din Fundul-Căti- 
îi. Circiumi sunt 6. 
“Comuna e: vechie. Moșnenii 

„cătineni posedă un - hrisov de 

la Radu al [l-lea, îi care se 

spune că acest pămînt este 

"al lor de vechie baștină. Cele- 
„V-alte cătune sunt de mai tîrziu. 

Ca locuri istorice sunt: Roma 

şi Pietrele-Romei, Siliştea, Ripa- 
”Fetei, Nanta, etc, : 

Cătina (Siliştea), cătun de. re- 
“ședință al comunei Cătina, jud. 

- Buzăă. E situat pe malul stîng al 
„Biscii. Are: 240 locuitori cari 

staii în 60 case. 

Cătina, sas, pl. Jiul-d.-s., comuna 
„Bralostița, judeţul Dolj. Are 
93 suflete, 43 bărbaţi, 5o femei, 

-: Copiii din sat urmează la şcoala 
“mixtă din satul Bralostiţa, ce 
este'la 2980 m. depărtare, In 

- anul școlar 1892—93 ai urmat 
6 'băeţi. Cu virstă de școală 
sunt 19 copii. Știii carte 27 loc, 

* Cătina, sat, face parte din com. 
Călinești, plasa Filipești, jud. 

| Prahova. | 

Cătina, costișe, pl. Jiul-d.-s., com. 
” Bralostița, jud. Dolj, satul Că- 
"tina, pe care se întinde satul 
„“cu același, nume, 

"Cătina, 'deaz, în partea meridio- 

nală a com. Tăuteşti, plasa Co- 
poul, jud. Iași. 

Cătina, 2svor, în com. Cănești, 

„jud. Buzăă. Incepe de la mun- 
tele Umbrărelul și se scurge în 

piriul Sărăţelul- Bercii, 

Catina, sorginte de ape minerale, 
“ în jud. Buzăii, comuna Căneşti, 

, căt, Păcura. Se scurge în valea 
Barchezi. 

Cătina, /ac, pe. proprietatea Ble-   
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| 'jeasca, a fraţilor C. şi .G. Ola. 

nescu, situat: în pădurea zisă 

Grădina-lui-Boboc, plasa Glava- 
cioc, jud. Vlașca. 

Cătina, Jo: de finețe și pruni, 

situat în comuna Văleni, plasa 

Argeșelul, jud. Muscel. 

Cătina, zâădure, în com. Cătina, 

jud. Buzăi. Constă din sforile: 

“Balosinul, Faţa-cu-Gorînii, Vir- 

ful-Ripei- Fetel și Valea-Seacă, 

formînd în total 130 hect. ale 
moşnenilor Frăsineni: și Căti- 

neni, 

Cătina” (La-), fan, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Marginea-d.-j., comuna 

Corbul, în partea de Vest, pe 

drumul ce duce la comunele 

Măicănești și Rîmniceni, 

Cătina (Piscul-cu-), zise, spre 
S. de com. Talea, plasa Peleșul, 

jud. Prahova. Şi-a luat numele 
- dela Cătina ce se află pe el. 
Servă de pășune vitelor locui- 
torilor. 

Cătina-Mare, îns4/ă în Dunăre, 

între com. Flămînda și insula 

Cătina-Mică, județul Teleorman. 

Este acoperită cu zăvoiă de 

salcie, proprietate a statului; 
se dă în tăere. 

Cătina-Mică, insulă în Dunăre, 
la depărtare de 2 kil. de gura 
Oltului, puțin ma! jos de cheiul 
portului, jud. Teleorman. Este 
acoperită cu zăvoii de salcie. 
Aci, între țărm şi insulă, abor- 

„_dează cea mai mare parte din 
vasele cari vin să încarce cere- 

„ale în port, 

Cătina-Siliştea, moșie, în com. 
Cătina, jud. Buzăi, a moșneni- 

lor Cătineni și Frăsineni.! Are 

640 hect. pădure, fi fincaţă, izlaz 
și curături,   

„CĂTINEI (VALEA-) 

Cătinei (Dealul-), dea, la Vest 
de comuna Poenărei, plaiul Nuc- 

şoara, situat între județele Mus- | 
cel și Argeș. 

Cătinei (Dosul-), parte din po 

dul Catina-Siliştea, dia comuna 

Cătina, jud. Buzăii. Formează o 

sfoară ca de 60 hect. 

Cătinei (Fundul-), veche numire, 
a căt. Valea-Cătinei, jud. Buzău. 

Cătinei (Fundul), fost schi4, în 

com. Cătina, jud. Buzăă, zidit 

„în secolul XVII de Spiridon Că- 

lugărul.. Azi e biserică de mir. 

Cătinei (Fundul-), zzoșie, în co- 
muna Cătina, jud. Buzăii, ca 500 
hect., din care 84 pădure. A fost 

confirmată printr'un hrisov din 

1804, al lui Al. Ipsilante, schi- 

tului de la Fundul Cătinei; res- 

tul e a moșnenilor. Hrisovul se 

află încă în cancelaria foastei 

Protopopii de Cislăă, de unde 

nu s'a ridicat nici un act, de 

şi protopopiile de plaiuri sunt 

" suprimate din 1864. 

Cătinei(Lacul-) (Lacul-Mare), 

ac însemnat, în com. şi cătunul 

Cătina, jud.. Buzău. 

Cătinei (Plaiul-) sau Poiana- | 
Mare, colină, în județul Bu- 

zăd, com. Cătina, cătunul Mor- 
dana. 

Cătinei (Valea-), căfuan, al com. 

Cătina, jud. Buzăă, cu 160 lo- 

cuitori şi 34 case. Are sub-di- 

vizia Beşgulești, locuită de des. 

cendenții lui Ilie Beșgu, 'fost 

căpitan de poteră, 

Cătinei (Valea-), za/e, în com. 
Cătina, jud. Buzăi. Incepe din 

pădurea Mărculeasa și se scur- 

ge in Bisca- „Chiojdului, în  drep- 
tul căt, Cătina...



CĂTINEI. (VÎRFUL.-) 

"Cătinei (Virful-) Virfal-Stâr- 
cului), zane, în jud. Buzău, 
com. Cătina, căt. Valea-Căti- 
nel. ] acoperit de pădure. 

Cătinele, numire, dată unei părți 
din pădurea Bădeni-Popeşti din 
comuna Clondirul, jud. Buzău. 

Cătinele, /oc îza/az, com. Goleşti, 
pl. Podgoria, jud. Muscel. La 
Cătine, se zice, că a fost tă- 
bărită o parte din oștirea lui 

* Tudor-Vladimirescu, la 1821, 

Cătini, „sat, în judeţul R.-Sărat, 
„plasa “Marginea-d.-j., “cătunul 
- comunei Corbul, situat în par- 

„tea de Vest a com., la hota- 
“rul spre judeţul Putna, așezat în 
„cimp. 

Cătinişul moşie, avînd o supra- 
faţă de 460 hect., 23 arii, în jud. 
Tecuciii. Este adesea-ori supusă 
inundaţiilor rîului Siret, lîngă 
care 'se afla com. Tudor-Vladi- 
mirescu, proprietatea d-lui VE- 
ron. Este acoperită de poene, 

"de fineţe, iar restul cătină Şi 
cuhalm. 

Cătruneşti. (Sinteşti), saz, face 
- parte din com. rur. Cătruneşti- 

Miineasca, pl. Mostiștea, jud. 
Ilfov. Este situat la N.-E. de 
Bucureşti, pe “malul stîng al 
văei Mostiştea. Aci este reşe- 

" dinţa primăriei, 
„* Se întinde pe o suprafață de 
;:964 hect. cu o populaţie : de 

397 locuitori. | 
„DI D. Pişca are 700 hect. 

şi locuitorii.:264 hect. Proprie- 
„utarul cultivă 600 hect., avind 

100 hect. pădure. Locuitorii cul- 
tivă. tot terenil, rezervînd, pen- 
tru -izlaz ro hect, 

" Are o biserică cu hramul A- 
dormirea, deservită :de 1 preot 

şi 2 cintăreţi. O şcoală mixtă 
. ! frecuentată deobiceiu, de 2 elevi 

tanță de 29 kil, 

  

805 

și 6 eleve, cu întreținerea că-. 
reia statul şi comuna cheltuesc 
anual 2092 lei. In raionul satului 
e 1 heleștei şi 1 moară de apă. 

Comerciul se face de 1 cir- 
ciumar şi 1 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 
328 şi al celor mici de 625, 

S'a stabilit în sat 1 străin. 
Acest sat, s'a înfiinţat la a- 

nul 1795, de fostul proprietar 
Baldovin. 

Cătruneşti- Miineasca, comună 
rurală, pl. Mostiştea, jud.. Ilfov, 
situată la N.-E. de București, 
lingă Valea-Mostiștea; la o dis- 

de București. 

Se compune din satele: Că- 
trunești, Cloşca, Lilieci, Mii- 
neasca, Sinești-Noi, Sinești-Ve- 
chi. Cu o populație de 1382 
locuitori, cari trăesc în 2 59 case 
şi bordee. Se întinde pe o su- 

- prafață de 4416 hect. 
D-nii D. Pișca, Sp. Casotti, 

Fraţii -Dumba, N. Călifaru, sta- 
tul și însurățeii ai 3478 hect. 
şi locuitorii 938 hect. 

Proprietarii cultivă 2656 hect., 
avind 88 hect. izlaz și:734 hect. 

: pădure. Locuitorii cultivă tot 
"terenul, rezervind pentru izlaz 
ca la 34 hect, 

Comuna numără 269 e coritri- 
buabili, avind un budget de 4910 
lei la venituri și 4876 la chel- 
tueli. In anul „1885. erai: 258 

“contribuabili. 

În comună sunt 3 biserici, 'de- 
- servite de 2 preoţi, la Cătru- 

eşti, Miineasca și Sineşti - Ve- 
„chi,-1 şcoală mixtă; 4 heleștele 

și 2 mori cu 'apă.! 

Numărul vitelor mari e de 
1318, 294 cai și epe, 6 armă- 
sari, 560 boi, 365 vaci și viței, 
23 tauri, 34 bivoli, '36 bivolițe, 
și. al celor mici de 2400, 21 ca- 
pre, 377 porci și 2000 oi. 

„ Dintre locuitori, 305 sunt plu- 
gari și 15 au diferite . profesii. 

  

  

: CĂTUNELE 

Arătura se face cu 160 plu- 
„uri: 130 cu boi. şi-30 cu cai, 
Locuitorii au. 208 care și că. 
Tuțe: 157 cu boi și ŞI cu cal. 

Locuitori î împroprietăriți sunt 
254 și neimproprietăriți 77. Co- 
merciul se face de 7: cîrciumari 
şi 4 hangii.. S'a stabilit în. co- 
mună 1 străin. 

Cătuna,: "cătui, al com, Albeşti, 
jud. Buzăii. 

Cătunaşi, saz, face parte din cota, - 
Umbrăreşti; pl. Birlad, jud. Tecu- 
cii. E situat pe partea dreaptă a . 
rîului Birlad, la. o distanță de re- : 
ședința comunei 810 m. E si- 
tuat la S. comunei. Are o popu- 
laţie de 32 capi de familii,-cu 
127 suflete. Este înconjurat în 
partea de V. cu pădure, iar la 
E. de riul: Birlad. . 

Cătuneanca, trup: de moşie 'ne- 
locuită, întrupată cu moșia Pe- 

„troșani, din pl. Marginea, jud. 
- Vlașca, Foastă proprietatea a fa- 
miliei Lapatti; azi e proprie: 
tatea . succesorilor principelui. 
Dim. B. Ştirbei, 

Cătuneanul, deal, cu direcţia 
„spre S.-E., în comuna Diţești, 
” plasa ' Filipești, jud. Prahova. 
Pe: deal sunt plantate 'vii, pruni, 
“ nucă și meri. .Servă și. de: păşu- 
man 

Cătunele, co. rur., în jud. Me- 
- hedinți,. pl.: Motrul-d.-s., situată 
"pe Valea-Motrului, 1â o distanță 
"de Turnul- Severin 'de 43 kil., 

iar de „Broşteni, reședința plă- 
" şei, de 14 kil. Furmează comu- 
- nă'cu cătunele : Stăicul. -d.-j.,Va- 
lea-Perilor şi Valea-Caselor, -a-  - 

„vind 142 contribuabili, . cu 900 - 
locuitori, locuind în '180. case. 

Locuitorii - posedă: 40 plu- 
guri, 60 care cu boi, 10 căruțe | 

"cu câi și 106 stupi. O parte din - 

a



-- comunei coprinde: 

CĂTUNELE 

această com. e proprietatea sta- 

„tului, Are 2 biserici deservite de 

2 preoți și 4 cîntăreţi; o şcoală 

"cu 1 învăţător, frecuentată de 20 

elevi. Sunt 2 cîrciumi. Budgetul 
la. venituri, 

“suma de 738 lei; iar la cheltueli, 

- suma de 698 lei. Numărul vi- 

telor în această comună este 

de: 408 vite mari cornute, 26 

! cai, 450 oi și 406:rimători. Co- 

muna e străbătută de 2 șosele 

comunale. 

„Dealuri sunt: Cioaca - Vie, 

-: Culimea-Mare, Dealul-Mare, Cru- 

: cea - lui - Ilie, Cracul - Scoroșu- 

“lui, Cracul-Țiganului, Viişoarele, 

"Viile-Părăsite şi Cracul-Poiana- 

-- Mănăstirei, din virful căruia se 

poate privi în diferite direcțiuni 

la mari distanţe. - 

„Văi sunt: Valea-Motrului, a 

Chivădarului, a Grădiștei, a 

Scoarţei, a Perilor, Valea-Mare, 

- Valea-Cimpul-Mare, Valea.Bise- 

--ricei, Valea - Boerească și Va: 

„ lea-Dăel. 

“Apele ce udă această comu- 

-nă sunt: Motrul și lupca. 

In această comună se văd ur- 

mele unei zidării ce se află la 

Gura-Chivădarului. Aci se zice 

că a fost o'cetate romană. Zi- 

! dăria este în malul Motrului și 

„chiar pe deal. Cărămizi de aci 

„. S'ait luat și întrebuințat de către 

“locuitori la sobele şi casele lor. 

In aceste zidării sai găsit o- 

biecte vechi, monede cu inscrip- 

- ţiunea împăratului Sever, să- 

- geți, inele cu inițiale pe din- 

„.sele, iar în 1885, cu ocaziunea 

„unor săpături, s'a găsit niște 

- monede vechi de aur. 

Cătunele, zzoș:e, a statului, în ju- 

: deţul Roman, pl.' Fundul, com. 

. Negri, arendată (1887) împreună 

„„cu moșia Călinești, cu 8200 lei 

-- anual. 

Cătunele-de-Jos, „sat, în judeţul   
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Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s.; ţine. 

de com. rur. Cătunele, 

Cătunele-de -la - Fintinele, co- 

nac, pe marginea bălții Suhaia, 

judeţul Teleorman. Aci se des- 

face şi se conservă peştele, ce 

se vinează de năvodari. Sunt 
-magazii pentru peștele sărat. 

Cătunele-de-la-Viişoara, conac, 

pentru păstrat peștele, destinat 

pentru partea de baltă ce cade 

- pe” moșia Viişoara, jud. Teleor- 

man. 

Cătuneni, căfun, pendinte de co- 
„ muna Bucșani, fostă proprieta- 

tea mănăstirei Cătuneni. Azi e 
proprietatea. d-nei Sămășescu. 

E situată în pl. Neajlovul, ju- 

dețul Vlașca. 

Cătunul, com. rur., pl. Ialomița, 

jud. Dimboviţa. Această comu- 

nă, situată spre S-E. de Tir- 

govişte, aproape de marginea 

judeţului, pe loc șes și pe ma- 

lul stîng al rîului Ialomiţa, este 

udată, în raionul săi, de riurile 

: Ialomiţa, Cricovul şi Crivățul și 

se compune din cinci cătune: 

Cătunul, Bujoreanca, Butima- 

nul, Hodărăști și Ochiul-Boului, 

Are o populație de 1876 locui- 

tori. Comuna Cătunul produ- 

ce tot felul de cereale, şi vite 

multe, Se află o moară de apă. 

Are trei biserici și o școală. 

Școala este mixtă și cu un în- 

vățător. Este frecuentată în cur- 

sul anului de şo—62 elevi și e- 
leve. In comună sunt 102 băeţi 

și 67 fete cu etatea de școală. 
Localul a fost clădit în 1885, cu 

primăria la un loc. Școala n'are 

„pămînt. Comuna are un venit 

de 4618 lei și 410 contribuabili. 

Această comună se înveci- 

neşte la E. cu comuna Hăbu- 

- dul, pl. Tirgşorul, jud. Prahova, 

de care se desparte prin riul   

CATUNUL 

Cricovul- Dulce, ce dă în lalo- 

mița, la S.-E, cu com. Tătărăi, 

. despărțindu-se prin Ialomiţa, la 

V, cu com. Cojeasca, la N. cu 

com, Corneşti, de care se des- 

parte prin riul Crivăţul, și la N. 
cu pl. Znagovul, jud. Ilfov, Co- 

muna Cătunul, atit cu. cătunele 

sale, cit și cu mai toate co- . 

munele vecine, se leagă prin şo- 

sele comunale, vecinale şi ju 

dețene. 

Cătunul, com. rur., plaiul Telea- 
jenul, jud. Prahova. Situată lingă 

pîriul Sărătura. şi Măcliţa, la 38 
kil, departe -de Ploeşti şi la 10 

kil. departe de reședința plaiu- 
lui. 

Se compune din două că- 

tune: Cătunul și 'Poiana-Mier- 

lei. Are o populație de 932 lo- 

cuitori, fiind 200 capi de fa: 
milie, din cari 150 contribuabili; 

sunt 210 case 'de locuit. 

„Comuna n'are biserică. Lo- 

cuitorii merg la .biserica. din 

com. Ogretinul,: 

Parte din locuitori sunt moş- 

neni; parte s'a împroprietărit 

după legea rurală și a însură- 

țeilor. Ei ai: 150 boi, 200 vaci, 

180 viței, 100 oi, 5 capre şi 2 200 

porci. . 

Școală nu este în comună. 

Copiii merg la școalele din O- 

gretinul și Drajna-d.-s. Știă carte 

40 bărbaţi. 

Locuri însemnate în comună 

sunt: Virful-c--Pietrele-Infierate 
şi Malul-cu-Ripa, Lâ-Coasta.- 

Tare. 

Toată comuna are o supra- 

față de. Soo hect. 

Țuică se fabrică în comună ca 

la 750 hectol. 

Stupi cu albine sunt o. 

Dealurisunt: Malul-de-Răsună, 

Ursoaia. Pădurea Virful-Cașului 

se află pe teritoriul comunei. 

Cătunul, cor. rur., compusă din
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- cătunele: Albeni, Banovul, Bră- 
tești, . Cătunul, Țavirlăul, pen- 
dinte de pl. Glavaciocul, jud, 

- Vlașca. Se află situată pe coasta 
. dreaptă a Glavaciocului. 

In 1886, avea” 940 suflete și 

178 contribuabili. 
__ Budgetul anual era în 1886 

de 7713 Iei la venituri şi 7606 

lei la cheltueli. 

Are o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 

de 1 preot şi 2 dascăli. In co- 
mună se află o şcoală mixtă 

-. cu 2 clase, condusă de un în- 

vățător; în 1888 ati urmat 11 
băcți și 3 fete. 

„Această comună este departe 
de . București -de 65 kil., de 

Giurgii 76 kil., iar de Obe- 
deni, reședința plâșei, de 28 kil. 

În anul 1888 s'aii cultivat o su- 

-- prafaţă de 1150 hect., cu dife- 
rite cereale. 

Cătunul, sa/, face parte din com. 

“zur. Berceni, pl. Cricovul, jud. 
Prahova. 

Cătunul, sa, face parte din com. 

rur. Cătunul, plaiul Teleajenul, 

jud. Prahova. 

Cătunul, căzu, al com. Cătina, 

“jud. Buzăi, Are 40 locuitori şi 

10 case. . 

Cătunul, că?uz, pendinte de com. 

cu același nume, pl. Glavacio- 

"cul, jud. .Vlaşca.. In acest cătun 

“sunt: școala, biserica şi casa 

comunală. 

Cătunul, moșie a d-lui Gheorghe 
Gr; Cantacuzino, pe -care, la 

: 1864, sai împroprietărit loc. 
din com. Proviţa-d.j., pl. Praho- 

-“ va, jud. Prahova; 

Cătunul-Bisericei, sas, jud. Ar- 

"geș, pl. Piteşti. Face-parte din 

- com; tur. Cocul-Popești. 

37270, Marele Dielianar Cenarafie, Vi. ]]. 

= 

  

303 

Cătunul- Boului, sat, jud. Ar. 

geş, pl. Piteşti; face parte din 

com. rur. Cocul-Popești. 

Cătunul-de-Sus, sa; face parte 

din com. rur, Dobrotinetul, pl. 
Oltul-d.-j., jud. Olt. Are o'po- 

pulaţie de 550 locuitori. Este 

situat pe dealul Oitului. Aci e 

o biserică fondată la anul 1639, 

de Matei-Vodă-Basarab. 

Cătunul-din-Deal, saț, jud. Ar- 
ge, pl. Piteşti; face parte din 

com. rur. Bradul-Geamăna. 

Cătunul-Moara, sat; face parte 

din com. rur. Băteşti, pl. Cri- 
vina, jud. Prahova. 

Cătunul-Negraşi, sai Roma- 

nați, sati Romiînești, moşie, 

judeţul Argeş, plasa Cotmeana ; 
cu o întindere de 4950 po- 

goane pădure. E proprietatea 
statului; altă-dată aparţinea mă- 
-năstirii Glavaciocul din Vlașca, 

La 1871 avea o arendă de 

12700 lei şi a fost ipotecată 
împreună cu alte 380 proprie- 

tăți ale statului pentru împru- 

mutul domenial de 78 milioane. 
Pentru periodul 1883-88, arenda 

acestei moșii a scăzut la 5720 

lei. 

Cătunul şi Cepturaşul, oșze, - 

în jud. Buzăă, com. Cătina, căt. 

Cătunul. Are 300 hect, ale moş- 

nenilor Boereşti. 

Cătunului (Faţa-), parte din: 
moşia . Cepturașul-Cătunul, . din 

“com. Cătina, jud. Buzău; for- 

mează o sfoară de 27 hect., din 
care 11 pădure. 

Cătuşa, saţ, jud. Argeș, pl. Ol- 

tului, pendinte de :com. rur. 

Bărbătești. Are 150 locuitori. 

Cătuşa, /a/ră, lîngă Siret şi sta-   

CĂȚEAUA 

ţia. Bărboși, în com. Fileşti, pl. 

- Siretul, jud. Covurluiii. Este for- :. 
mată de piriiașul cu același nume. 

Cătuşa, friză, în com. Fileşti, 

pl. Siret, jud. Covurlui, El în-- 

„cepe a izvori din Satul-Costi și e 

format din alte patru piriiașe, ce - 

curg prin văile; Dancăi, Satul- 
„ Costii, Satul-Conachi şi Filești;. 

apoi, străbătînd valea cu ace- 

laşi nume, formează la capăt . 
- spre” S$., lingă Siret, balta Că- 

tușa. 

Cătuşa, va/e, în com. Filești, pl. 

Siret, jud. Covurluiii. Ambele 

coline 'ale acestei văi sunt îm- 

„. podobite. cu vii aparţinînd cele 
_ mai multe Gălățenilor. Pe par-. 

„tea estică a văei Cătușa trece 

» drumul de fer, iar prin. partea 

„vestică linia fortificațiilor Galaţi- 
Nămoloasa-Focşani, 

Căţăleşti, sa, pl. Bistriţa-d.-s., 

"com. Spineni, jud. Bacău ; si- . 

tuat pe șesul drept al Siretu- 
lui, mai sus de Spineni. Are 

o școală; o bişerică ortodoxă 

făcută la 1832; o cîrciumă.Sunt 

69 capi de familie, cu 259 su- 

fete, Vite sunt: 13 cai, 169 

vite mari cornute și 39 porci. 

Căţătul,: păzdure a statului, în 

întindere de 225 hect. formată 

_din 2 trupuri: Căţătul (200 
hect.) şi Altul-Cucei (25 hect.). 

E situată în com. Dozești, pl. 

Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Căţeava, ezer, în balta com, 

Gropeni, jud. Brăila. E unit în 

partea de V. cu iezerul Moara- . 

Bună, comunicind cu privalul 

_Gingărăşoaia, prin privalul Mo- 

canu, 

Căţeaua, movilă, jud. Brăila, la 

1! kil. spre N. de satul Du- 

descu, pe lunca Călmățuiului.
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Căţeaua, prival, jad. Brăila, care 
uneşte iezerul Căţeaua cu ca- 
nalul Vilciă, 

Căţei (Valea-), a/e cu piriii, com. 
Corbiţa, jud. Tecuciii. Izvoreş te | 
din Dealul-Viilor și se varsă în 

Berheciul, pe partea dreaptă. 

Căţel (Măgura-lui-), ăgură, 
jud. Teleorman, la hotarul do- 

„meniului orașului Alexandria cu 
moşia Atirnaţi, în apropiere de 
calea națională Turnul-Vităneşti. 
Înălţimea ci este de 40 m. şi 
lărgimea la bază de 150 m. 

Căţelei (Piatra- ) loc îs zolat, şi 
escavaţie în muntele Bisoca, jud. 
Buzăi. Din interiorul săii începe 
să curgă apa Peceneaga. In a- 
ceastă peșteră s'aii găsit resturi 
de arme vechi, precum : săbii, 

topoare, etc. 

Căţelei (Piatra-), une, în jud. 
R.-Sărat., plaiul Rimnic, com. 

Bisoca. E aşezat în partea de 

„Vest a comunei Carimbul, pe 

pirinl Recea. E acoperit cu. 

păduri și păşuni. Vara se află 
"aci stine de oi. 

Căţelești, călun, pendinte de co- 

muna Tecuciul-Kalinderu, din 

plasa. Teleormanului, jud. Tele- 

" ormaa, Are o populațiune de 

250 suflete și 49 contribuabili. 

Căţetul, sat, pl. Dimboviţa, jud. 
Ilfov; face parte din com. rur. 
Dudești-Cioplea. Este situat spre 
E. de D'ideşti. In partea de N. 
are dealuri, iar la S. pămîntul 
e băltos. 

Are o biserică, cu hramul 
"SE. Nicolae, deservită de 1 preot 

și 3 cintăreţi. In sat se află 
o şcoală, frecuentată de 16 

clevi, cu: întreținerea căreia co- 

muna cheltuește 1940 lei a- 

nual,   
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Populaţia lui e de 259 suflete, 

Comerciul se face de 4 circiu- 

mari și 1 hangii. 

Suprafaţa totală a satului e de 

620 hect. (împreună cu Vitanul), 

din cari 420 hect. aparţin d-lui 

T. Eftimiu și 200 locuitorilor, 

Viea se cultivă pe o scară în- 

tinsă. 150 hect. rămîn sterpe. 

Căţelul, fort în jurul Bucureşti- 

lor, jud. Ilfov. 

Căţelului (Măgura-), semn de 

hotar, între moşiile Lisa și Vi- 

nători, din pl. Marginei, judeţul 

Teleorman. 

-Căţelului (Piscul-), zise, la V. 
de com. Țiţeşti, pl. Riul-Doam- 
nci, jud. Muscel. 

Căţelului (Valea-), za/2, între 
iazurile Rominești, comuna Mo- 

vileni, plasa Copoul, județul 

laşi. Se prelungește pănă în 

comuna Păunești. Pe ea se fac 

semănături. 

Căţeluşa, mic afluent al Bistriţei, 
jud. Suceava. Formează hotar 

între comunele Broșteni și Mă- 

deiul (3000 m.) 

Căţetul, sa/, face parte din com. 

rur. Dozeşti, pl. Cerna-d.-j., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 319. 

„ locuitori (163 bărbaţi și 156 fe- 

mei). Cade în partea de N. a 

comunei și este situat pe dea- 

lul Căţetul. 

Aci este o biserică de lemn, 

cu hramul Adormirea -Maicei- 

Domnului, fondată la anul 1822, 

Este la distanță de 3!/2 kil. de 
căt. Dozeşti, unde este şcoala 

şi reședința comunei. Copii în 

virstă de școală sunt 39 (23 

băeţi şi 16 fete). 

Căţetul, Zea/, com. Dozeşti, pl. 

Cerna-d.-j., jud. Vilcea. Are o 

    Căţinul-lui- Panait, /ac, 

  

CĂUEȘTI 

direcțiune de la N. spre S. Pe 

el este situat satul Căţetul. 

Căţinele, /ac, în pl.. Borcea, în- 

sula Balta, com. Șocariciul, jud. 
Ialomiţa. 

Căţinul, Zac, în pl. Ialomiţa-Balta, 

insula Balta. Se întinde: pe te- 

ritorul comunelor Feteşti şi Stel- 

nica, jud. Ialomiţa. 

Căţinul-cu-Butuci, ac, în plasa 
Ialomiţa-Balta, insula Balta, co- 

muna Dudești, jud. Ialomița. 

Căţinul-din-Mijloc, /ac, în pl. 

Ialomiţa-Balta, insula Balta, co- 

muna Dudești, jud. Ialomiţa. 

în pl. 
Ialomiţa-Balta, insula Balta, com. 

Dudești, jud. Talomiţa. 

Căţunul, zane, la N. de com. 

Lereşti, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel. 

Căţunul, pădure, supusă regimu- 

lui silvic, pe moșia Muntele- 

Căţunul, com. Lerești, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. E în în- 

tindere aproximativă de 300 

hect., cu un masiv des, compus 

din fag, plop si mesteacăn. Spre 

virf se află puţin molift și e si- 

tuată în regiunea muntoasă, cu 

pante repezi, din -care se scurg 

piraie. Se învecinește la N. cu 

Zezerul, la S. cu Văcarea, la 

E:cu Riul-Tirgului și la V. cu 
Tăriţoasa, 

Căueşti, saz, din com, Roşcani, 

plasa Turia, județul lași; sa- 

tul se află situat pe dealurile: 

Spineni și Stilpeni, avind o su- 

prafaţă de 1432 hect. şi o po- 

pulaţie de 83 familii, sai 323 

locuitori Romini, cari se ocupă 

cu agricultura şi creșterea vite- 

lor. Are o biserică, deservită



CĂUEȘTI 

de 1 preot, 1 cîntăreț și 2 ecle- 
siarhi, precum și o şcoală între- 

"ținută de comună, care a fost 
înființată în 1880, frecuentată 
de 15 elevi,. 

Numărul vitelor e de 761 cape- 
te, din cari: 262 vite mari cornu- 
te, 380 oi, 42 cai și 77 rimători, 

Căueşti, saz, în jud. Tutova, pl, 
Corodul, com. Adam, spre $.. 
V. de satul Adam. Are 207 
locuitori (din cari 16 ştii carte). 
Inainte se numea Cucuești. 

Căueşti, sa4, din com. Scheia- 
Căpoteşti, pl. Fundurile, jud, 
Vasluiă. E situat între dealul Du. 
păita la $., şi între al Faurului 
la N.-E., pe o întindere de 644 
hect. şi cu o populație de sș6 

“familil, sait 280 suflete. Parte 
din ei sunt răzeși. 

Căueşti, az, în vatra satului Că- 
uești, com. Roșcani, pl. Turia, 
judeţul Iași; are o întindere de 
peste 5 hect., şi format din scur- 
sura iazului Roșcani, Este abun- 
dent în peşte, 

AA Căueşti, zîrîă, jud. Vasluiă, nu- 
mit ast-fel după valea și satul. 
Căuaşti, din com. Scheia. Iz- 
voreşte din partea de Nord a 
satului, din Șipotul-lui- Taur; 
curge prin sat spre E., apoi 
printre Capul-Dealului, Faurul 
și Filozofului și se varsă în pt- 
riul Rebricea. 

Căueştilor (Valea-), paz, din 
com. Scheia, jud. Vasluiii; se 
întinde. de la N.-V. către E, 
prin mijlocil satului Căueşti şi 
printre dealurile: Moviliţei, Du- 
păitei şi Faurului și se termină 
lingă Șesul-Scînteei: 

Căuia, gea, la E. de satul Că-' 
uia-d.-s,,. com. Negulești, jud. 
Tecuciii. 
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Căuia, zirii, jud. Tecuciti, izvo- 
rește din punctul numit Groa- 
pa-Ursului; trece prin satele 
Căuia-d.-s,, Căuia-d.-j., Răspopi; 
merge în direcție N.-E. şi se 
varsă în Berheciul. 

Căuia-de-]Jos, sas, face parte din 
com, Negulești, jud. Tecucii. 
E situat pe. coasta dealului cu 
același nume, 800 m. departe 
de reședința comunei. Are o: 
populaţiune de şs capi. de fa- 
milie, cu 198 suflete, cari lo- 
cuesc În 49 case. 

Locuitorii sunt împroprietăriți. 

Căuia-de-Sus, sa;, face parte din 
com. rur. Neguleşti, pl. Berhe- 
cii, jud. Tecuciii. Situat pe dea- 
lul cu același nume, la N. com., 
2 kil. departe de reședință. 

Are o populaţie de 29 capi 
de familie, cu 106 suflete. Copii 
în virstă de școală sunt 45 (24 
băeţi şi 21 fete). Este străbătut 
de ripa cu același nume. 

Locuitorii sunt împroprietăriți, 

Căuleşti, sas, cu 40 familii, jud. 
Argeş, pl. Cotmeana, pendinte 
de com. rur. Lunca-Corbului, 

Căuşeni, sa4, în jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Poiana-lui-Iuraşcu, 
spre N.-E. de satul Poiana.lui- 
luraşcu, pe malul drept al pi. 
riului Sasa. Are 115 capi: de 
familie, 425 locuitori, din cari 75 

contribuabili; 19 știi carte, Locu- 
esc în IIO case. În sat se află 
499 capete de vite mari. Areo bi- 
serică de lemn în partea nu- 

mită Cănţişeni-lui-Burchi. Acest 
sat este alcătuit din părțile nu- 

mite: Căuţișeni-Giosanului, Cău. 

țişeni-lui - Burchi, Căuţişeni . lui- 

Iurașcu şi Căuţișeni-Răzăși. 

Căuşul, dea/, de natură pietroasă, 
acoperit cu tufărișuri, în plasa 
și jud. Tulcea, com. Agi-Ghiol. 

    

  

CĂZĂNEȘTI 

Se desface din dealul Orta-Bair, 
se întinde spre E., cu o di- 
recție generală de la S.-V. spre 
N.-E., brăzdind partea centrală 
a plășei și pe cea apusană a 
comunei. Are o înălțime de 205 
m. dominînd satul Agi-Ghiol, 
care posedă și tufărișul ce aco- 
peră acest deal, 

Căuţișeni-Giosanului, parte din 
satul Căuţișeni, com. Poiana- 
lui-lurașcu, jud. Roman. 

Căuţişeni-lui-Burchi, parte din 
atul Căuţişeni, com. Poiana- 

lui-Iurașcu, jud. Roman. - 

Căuţişeni-lui-Iuraşcu, parte din 
satul Căuţişeni, com.: Poiana- 
lui-Iurașcu, jud. Roman. - 

Căuţişeni-Răzeșşi, parte din sa- 
tul Căuţişeni, com. Poiana-lui- 
Iurașcu, plasa Fundul, judeţul 

Roman. 

Căzănarului (Dosul-), co/ină, 
în com. şi căt, Calvini, județul 
Buzău; pădure, pe ea se află: 
și puține arături. ! 

Căzăneasca, moșie, a: Eforiei 
Spitalelor Civile din Bucureşti, 
situată în com. Gărdeşti, jud. 
Teleorman. Are o întindere de 
350 hect. pămînt arabil. 

Căzăneasca, zăzure, pe moșia 
cu același nume, jud. Teleorman, 
proprietatea Eforiei Spitalelor 
Civile din Bucureşti. Intinderea 
ei este de 1ş hect. 

Căzăneşti, con. rur., în pl. [a- > p 
lomiţa-Balta, jud. Ialomiţa. Este 
situată pe partea stingă a rîului 
Ialomiţa, între comunele Cio- 
china şi Sărățeni-d..s. | 

Teritoriul comunei, cu supra- 
fața. de 7000 hect., din' cari 
400 hect. pădure și 50 hect.
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luncă băltoasă, se întinde din 

“albia rîului Ialomiţa, spre: N: 

- pănă în teritoriul comunei Re- 
„niga. Moșia este proprietate par- 

“ticulară. După legea rurală din 

1864, se află 101 .locuitori îm- 
„proprietăriți şi: 65 locuitori ne- 

.. împroprietăriți. 
“ Se compune dintrun .singur 

-.- sat şi două cătune (tirle): Dră- 
goiasca şi Bibicelul. 

"Satul Căzăneşti este situat pe 

o mică culme de deal, pe ţăr- 
"mul stîng, la 1 kil. de riul Ia- 

lomiţa. Este strămutat. pe acest 
loc de. puţin. timp, -mai înainte 
era la 3! kil.' spre S..de ac 

"tualul sat, tot pe malul sting al 

“ritului, unde Ialomiţa face .un 

mare cot mergind despre $. 

„spre N. . Vechiul sat, părăsit din 
„cauza inundaţiilor, era pe locul 

numit Biserica-Vechiă, unde bi- 

" serica vechiului 'sat s'a păstrat 
“mult timp. : 

In satul Căzănești „este reșe- 

dința primăriei şi a judecătoriei 

comunale. 
După! recensimintul din anul 

-1890, populațiunea comunei se 

-- - compune din 1058 locuitori, cu 
280 capi de familie şi 778 mem- 

'bri de familie, sai 554 bărbați 

“şi GO4 femei. După naţionali- 

“tate: 1049 Romini, 4.Greci, 4 
Unguri şi 1 German. După reli- 

gie: :1053 creștini ortodoxi, 4 

catolici și 1 mozaic, După pro- 

" fesiune: 316 agricultori, 12 me- 

seriași, ir comercianți, 3 pro- 

fesiuni libere, 74 muncitori și 

24 servitori. Ştii carte 100 per- 
soane și 958 nu știi. 

Vite sunt: 300 cai, 500 boi, 

-:.1500 ol și 125 rimători,: 

„«.Budgetul coinunei, în anul 

1887-—88 era de 4989 lei. 

Instrucţiunea se predă într'o 
şcoală mixtă la 38 elevi, de un 

învăţător retribuit de comună.. 

Aici se află o biserică, deser- 

vită de 2 preoți și 2 cîutăreţi. 

" ceastă comună sunt: 

“pe un deal,   
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“Prin satul Căzăneşti trece câ- 

lea judeţeană Slobozia-Urziceni. 

Căzăneşti, com. rur., în jud. Me- 

hediiţi, pl.' Ocolul, la distanţă 

de 28 kil. de orașul Turnul-Se- 

verin, şi de. 17 kil. de Malovă- 

-ţul, reşedinţa plăşei. E situată 

pe Valea-Coşuștei și alte văi, 

“formînd . comună cu cătunele: 

Jignița.şi Roşia.. Are 560 loc. 

şi. 125 case. Contribuabili: sunt 

109.. Locuitorii poședă: 16.plu- 

guri, 33. care cu boi, 5 căruţe 

cu cai și 120 stupi.: 

Are 2 biserici,. deservite de 

2 preoți şi 2 cîntăreți. O școală, 

"cu un învăţător, e frecuentată de 

20 elevi. i 

Budgetul comunei sc ridică 

la venituri de 967 lei, şi la 

cheltueli de 774 lei. 

Numărul vitelor în această co- 

mună este de: 216 vite mari 

cornute, 36 capre, 100 .0i și 205 

rimători. Comuna este udată de 

rîul. Coșuştea, și piraiele Galbe- 

“nul, Govodarva, Roşul'și Manea. 

Văile mai principale din a- 

! valea Co- 

șuştea, Iifovul, Măţișul, Manea, 

„Ciuşanul - Meilor, Roșia şi Go- 

vodarva. lar dealuri mai prin- 

cipale sunt:' Dealul Lupșa, O- 

chianul, Cocirţăul,. Măţişul = Bi- 

sericei, Cracovini, Copilomie, 

Cornetul, Govodarva, Roșul şi 

culmea Husnicioara-Priboești, 

Prin comună trece șoseaua co- 

munală Ciovirnășani- Căzănești- 

- Poiana-Cotrcova. 

Căzăneşti, com. rur.,-pl. Ocolul, 

jud... Vilcea; Este “situată la o 

mică distanță de Valea-Oitului, 

7 kil. departe de 

Rimnicul și 3 kil. de subprefec- 

tură. 

Are o populaţiune de 430 lo- 

cuitori (194 bărbaţi, 236 femei) ; 

132 capi de familie; 156 con. 

tribuabili și 104 case. In co-   
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mună e o biserică zidită la:anul 

1802. . 

" Locuitorii se ocupă cu agricul- 

tura. și ai: 25 cai, 100 boi, go 

vaci, 200 oi şi 140 porci. Ei s'au 

împroprietărit la' 1864. .pe moșii 

„particulare și Li s'au dat 187 hect. 

pămînt. . : 

Copii în vîrstă de şcoală sunt 

52 (19 'bărbaţi şi 33 fete). Știii 

carte 20 băcţi și 4 femei. 

__- In comună 'sunt 15 stupi cu 

„ albine: 
„Comuna, .cu izlaz cu tot, are 

750 hect. pămînt. 

„1 „Veniturile comunei 

i400 lei.. | 

- + Moșia Căzănești : a. fost închi- 

„ „nată” de, logofătul Vlăd Căză- 

„.nescu,. mănăstirei Horezul, - îm- 

preună cu viea. de acolo şi toată 

starea. sa nemişcătoare ce avea 

„la anul 1712. 

“sunt de 

Căzăneşti, (Dealul- Cucului), 
sat; papa Topologul,jud. Argeş, 

pl. Topologul. Are 60 familii; 

în săt e o biserică cu 

Buna-Vestire, deservită de un: 

preot şi un cîntăreț. Face parte 
din com. rur. Ciutești-Căzăneşti. 

„ Aici este reședința. primăriei. 

Căzăneşti,. saț, face parte din 
com: rur. Cucueţi, pl. Oltul-d.- 
j.x jud. Olt. Este situat în cen- 

trul comunei şi e udat de girla 

Cungrea-Mică. 

In acest cătun, cel mai po- 

pulat, este biserica comunei, re- 

zidită la 1881, pe ruinele unei 

vechi biserici. 

Căzăneşti, sa, din com. Ne- 

grești, pl. Funduri, jud; : Vas- 

luiit, la N-E. de tirguşorul Ne- 

greşti. E situat între doză dealuri 

mică, pe o întindere de 778 hect. 

Are o populaţie de 70 familii, 

sai 350 locuitori “Romini, cari 

se ocupă cu agricultura și creș- 

terea vitelor. 

hramul -
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In partea de N.-V. a satului 
se află biserica, - deservită de 2 

cîntăreți, făcută de unul riumit 

Buzdugan. 2 

La V. de sat trece piriul 

- Rebricea, ce formează șesul cu 

același nume, bogat în fineţe. 

Numărul vitelor & de: 157 vite 

mari cornute, 150 oi, 13 cat și 

23 rimători. i , 

" Locuitorii posedă: . 14 pluguri 
şi 14 care cu boi și 1 căruță; 

: .30 stupi cu albine. ! 

Căzăneşti, deal, în raionul co- 

minei Căzănești, pl. Ocolul, jud. 

“Vilcea, pe care se.'cultivă 8 
hect. vie, 

Căzăneşti, pădure, a statului, 

jud. Olt, în întindere de: 3şo 

hecr.,. pendinte de comuna Cu- 

cueţi, pl. Oltul-d.-j. E formată 

din trupurile: Zăvoiul (100 het.) 
şi Valea-Fetei (250 hect.) 

Căzăneşti, Rădeşti, Voiceşti 

şi Horezul, saii Comăniţa, 

trupuri de moşii, ale statului, 

“jud.” Olt, pendinţe de: Mănăsti- 
rea-Horezul, Ele s'aii arendat 

pe periodul 1888—1893 cu 5500 
lei anual. 

| Căzăneşti -Vărzari, săț, judeţul 

„Argeş, pl. Topologul; face parte 
„din .comuna. rur. Dedulești-Văr. 
zari. 

Căzătura , zunte, jud. Bacău, pe 

teritorul com. Tirgul-Trotușul. 

Căzăturile, zî7f de munte, jud. - 

Bacău, pl. Trotușul, din culmea . 

Ciortolomului. 

Ceabăul, geaf, în jud, Fălcii, cu 

o suprafață. de 428 hect., în 

partea de Sud a com. Tirzi, 

plasa Crasna, terminiiidu-se. cu 
gura Crasna în hotar despre 

„Est cu com.. Corni.. | a,   
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Ceacirul, căfun (târlă), în jud. 

Ialomiţa, pl. Borcea, pe cîmpul 

Bărăgan, teritoriul com. Tonea. 

Ceacul, com. rur., în jud. Ialo- 

miţa, pl. Borcea, situată spre 

V. de' orașul Călărași, între co- 

munele: Călărași- Vechi și Caco- 

mmeanca. | 

Teritoriul comunei se e întinde 

din Dunăre, spre N., pe cîmpia 

Bărăganul, pe.o suprafață de 
7000 hect., din cari 3000 hect. 

lac băltos și 5oo hect. pădure. 
Moșia poartă numele Ceacul 
sai Valea-Plopului și este pro- 

prietatea . statului, fostă pen- 

dinte, pănă la secularizare, de 

biserica Sfinţii-Apostoli din Bu- 

curești. Pe periodul 1885-1895 

s'a arendat cu suma de lei 
85000 anual. 

După legea rurală din 1864 

sunt împroprietăriți pe moşie 

134 locuitori și neimproprietă- 

riți 165. " 

Se compune dintr'un singur 

"sat, situat la 10 kil, spre V. de 
orașul Călăraşi, sub coasta Bă- 

răganului. Poartă numele unui 

sătean. Mai înainte sa numit 

Valea-Plopului după numele u- 

nei văi, ce pleacă din lacul Că. 

lărași spre N. Aici este reşe- 

dinţa primăriei. și a judecătoriei 

comunale. | 
Populaţiunea este de 1595 lo- 

cuitori, din cari 373 capi de 

familie şi 1222 membri de fa- 

milie (1890). Sunt 794 bărbaţi 

și 801 femei. Dintre locuitori, 

159o sunt Romiîni și 5 Greci, 

toți ide religie creștină orto- 

doxă.. Din aceștia sunt 385: a: 

gricultori, 2 meseriași, 3 comer: 

cianţi, 6 avind profesiuni libere 
şi 10 servitori. Știii carte 170 

persoane. 

Sunt 108 contribuabili, din |: 

cari 10 se ocupă pe lingă plu- 

gărie şi cu comerciul.. 

Vite sunt: 1500. cai,.   1800 . 
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boi, 2400 oi, 100 capre, 1500 

bivoli, 10 asini și : 1000 porci. 

Venitul comunei în 1887-1888 

” era de 4036 lei și cheltuelile de 

6027 lei. 

-E o şcoală mixtă frecuentată - 

(1890) de 68 băeţi și 9 fete, 
cu 1 învăţător: Localul școalei 

este de zid, construit de comună, 

Se află o biserică, deservită 

de 2 preoți şi 2 dascăli; în 

budgetul: comunei se prevede 

pentru cler suma de şş2 lei 

“anual, 

Ceadărul, dea/, în comuna rurală . 

" Grozăvești, din jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-j. 

Ceadirgiul, pape vechii, ce purta 

satul 'Qinacui, jud. Vlașca, 

Ceahlăeşti, jud, Neamţu. (V. 

"Cehlăeşti, sat), 

Ceahlăul, masiv :muntos, judeţul * 

"Neamţu, întercalat între Bistri- 

„cioara, Bistriţa şi Bicazul. Este 

sălbatec, tăiat de văi, radiind 

în toate direcțiunile de la creş- 

tet și lipsit de comunicațiuni. 

Singura "potecă pe el este api- 

riului :Schitul (pe la Durău), 
“care trece. pe la vestul virfului 

Ceahlăul (1908) şi conduce la 

Bicaz. La Nordul masivului, 

riul Bistricioara deschide . pa: 

sul 'Tuligheşului, care conduce 

în valea Mureșului, 

Piscul "cel nai înalt. din a- 

cest masiv este: Ceahlăul sai 
Pionul, cu virfurile: Panaghia şi 

Butul, iar ram urile mai principale 

„Sunt: Răpciunele, Obcina-Verde, 

Obcina-Boului, Obcina-Baiului, 

Piciorul-Furciturilor, Culmea-Să- 

cuescului, Obcina-Neagră, Cul- 

-: mea-Hegheșului, 

Masivul. Ceahlăului,. pus în- 

tre linia Bicazului și a Bis- 

tricioarei, desparte coloanele 

, armatei, cari ar utiliza aceste
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linii, printr'o distanță de 25 ki- 
lometri. Este însă de observat, 

că acele 2 linii și în particular 
a Bicazului este foarte precară. 
Masivul Ceahltăului, care le des- 

parte, fiind înalt și sălbatec, iar 

coloanele atacului debușind în 

valea strimtă a Bistriţei, apă- 

zarea în această regiune se poate 

„ efectua în condiții avantagioase. 

Ceahlăul, isc însemnat al Car- 
paților, jud. Neamţu. V. Pionul. 

Ceairelor (Valea-), za/e, în ju- 
dețul Tulcea, pl. Babadag, pe 
teritoriul comunei rurale Ehni- 
sala. Se desface din poalele ră- 
săritene ale dealului Cala-Culai- 
Bair. Se întinde spre E. într'o 
direcție de la V. la E, brăz- 

"dind partea estică a plășei şi 
nord-vestică a comunei. Se în- 
tinde pe la poalele dealului Ca- 
labalic-Bair, trece prin satul Eni- 
'sala și, după 4 kil. decurs, se 
termină în stuful de lingă ie- 
zerul Babadag. Pe valea-i merge 
drumul comunal Ehnisala- Vis- 
terna. 

Ceairul-Poştei, loc izolat, între 
comunele Livezeni şi Țiţești, 
plasa Rîurile, jud. Muscel, în 
posesiunea statului. i 

Ceairului (Măgura-), măgură, 
căruia îi zice și Măgura din- 
Ceair, la Sud-Vestul comunei 
Zimnicea, jud.: Teleorman. E 
semn de hotar. între pămîntul 
cedat . locuitorilor 'din această 
comună după legea rurală și 
proprietatea principelui Ipsilante. 

Cealic, :căfun, în jud. Ialomiţa, 
pl. Balta, com. Mărculești, si- 
tuat pe cimpul Bărăgan, la 10 
kil. de Mărculești. Are ş5 fa: 

„milii Romini. . 

« Cealmăul,. za/e mlăștinoasă, în   
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jud. Covurluiă, com. Folteşti, 

din pl. Prutul, lîngă dealul Ba- 
ba-Draga, aproape de Prut, 

Ceanac-Cale, r7nele unei întă- 
rituri turcești, în pl. Hirșova, 
jud. Constanţa, pe teritoriul co- 
munci urbane Hirşova, situate 
pe virful pietros al unui deal 
„din apropierea oraşului, la 1 
kil. spre N.-V. de oraș. Im- 
preună cu fortăreața Tabia-Chio- 
priu, ambele ridicate de Turci, 

servea acestora a împiedica Ru- 
șilor trecerea: Dunărei, ce se 
făcea lesne prin acele locuri, 
Ea domină orașul Hirșova, girla 

Baroiul și un drum vecinal ce 
duce de la Conacul-lui-Manole 
la Ilirşova. Azi sunt nişte dă- 

rămături ce vor dispare cu tim- 

pul. 

Ceapa, /ac, în insula Balta, pl. 

Ialomiţa-Balta, comuna Fetești, 

jud. Ialomiţa. 

Ceapa, arte din moșia Stroești, 

jud. Suceava. 

Ceapa, /ocalitate, unde astăzi sunt 
tirlele Oprișănești, din comuna 
Perișorul, jud. Brăila, 

Ceapa, /oca/itate, în com. Văscani, 

jud. Suceava, unde se împart 

drumurile spre: Stroești, Hăr- 

mănești, Ruginoasa, Todirești 
și Vladnici. 

Ceapa-Mocească (Porumba- 

rele), mzoșze, în jud. Buzău, co- 
muna "Mizil. Are 209 hect, a- 
rături, fineață şi suhat. 

Ceapa-Verde, ziri4, în județul 

R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., co- 

muna Putrida. Izvoreşte din dea- 

Îul Strejești, udă partea de V. 

a comunei, trecînd prin căt. 

Putrida-Mică, se varsă în piriul 

Oreavul, pe dreapta lui, mai 
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jos de căt. de reședință, Pu- 
trida-Mare, 

Ceapă (Dealul-lui-), ea, jud. 
Suceava, lingă satul Hirtoapele. 

Ceardac (La-), Bitca-Scaune- 
lor), foc Ze escursiune în virful 

muntelui Pleșul, chiar în hota- 

rul dintre județul Suceava. și 

Neamţu. Se află aci un foișor 

de scînduri, făcut de călugării din 

Mănăstirea-Neamţului, în care 

dinşii ai pus o icoană. Pe aci 

trece poteca ce duce din Bog- 

dăneşti, Riîșca și Boroaia la 

Mănăstirea-Neamţului. ._. 

Ceardacul, saș, în jud. R.-Sărat, 
pl. Orașul, cătunul comunei Go- 

lești. Și-a luat numele de la un 
ceardac făcut aci de Turci. Este 

aşezat pe ambele maluri ale 

riului Milcov. 

Ceardacul, cîmpie întinsă, culti- 

vabilă, în com. rur. Scăpăul, pl. 

Blahnița, jud. Mehedinţi. 

Ceardacul, c4/mea cea mai înaltă 

a dealului ce desparte șesul Si- 

retului de al Moldovei, în com. 

Cristești, din judeţul Suceava. 

Peste acest deal trece șoseaua 

jud. Moţca - Pașcani-Tirgul-Fru-: 
mos. E îmbrăcată 'de pădure 
de fag şi stejar. Vederea din 

foişorul ce era așezat aci era 

din cele mai frumoase ale ju- 

dețului și se întindea într'o mare 

depărtare peste șesurile Sire- 

tului şi Moldovei şi munți. 

Cearîngani, mahala, în com. 
Tur. Stingăiceaua, plasa Motrul- 
d.-j., jud. Mehedinți. 

Cearîngani, dea/, în com. rur. 

Cîrceni, plasa Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi. 

Cearingani, ziriă, în com. rur.
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tîngăiceaua, plasa Motrul-d.-j., 
| jud. Mehedinţi. 

Cearingul, saț, in jud. Mehe- 
„dinţi, pl. Cîmpul; ţine de com. 

rur. Drincea. 

Cearingul, deal cu vjr, î în com. 
rur, Oprişorul, pl. Cîmpul, jud, 
Mehedinţi, 

Ceaurul, cot, Tur, din jud. Gorj, 
. pl. Ocolul, spre Ss, de com. Bă- 

leşti și la 7 kil. 500 m, de Tir- 
gul-Jiului.. Se compune din cătu- 
nele : Ceaurul şi. Tămășești. Prin 
acest sat trece apa Po!oaga ce 

„ vine din com, Băleşti. Prin ea 
- trece şoseaua comunală și la 
„3 kil, spre N. trece şoseaua ju- 
- dețeană Tirgul. Jiului-Severin. 

„E situat pe șes în albia Jiului 
şi pe partea dreaptă, Are o su- 
prafaţă de 2449 hect., din care 
2000 hect. arabile, 220 hect, 
fineaţă, livezi, vii şi izlaz şi .229 
hect. pădure. 

Din acestea, 1248 sunt ale lo- 
cuitorilor şi 1201 ale proprie- 
tarului, d-l Dinu Mihail. 

Loc. posedă 102 pluguri, 178 
care cu boi, 3 căruțe cu cai; 

„40 stupi cu albine. În com. se 
află o moară. pe apa Poloaga, 
2 fîntîni și 27 bunare, 

Are o-populațiune de 234 fa- 
milii, cu 1228 suflete. 
"Venitul comunei este de ler 

1919, bani 60 și cheltuelile de. 
lei 1399, bani 39. Contribuabili 
sunt 353. 

- Sunt în com. 475 porci, 982 
- vite mari cornute și 83 cai, 

Se află: 2 biserici, una făcută 
în anul 1863, iar cea-l-altă în a- 
nul 1881, deservite de .un preot 
şi 3 cintăreți; o școală frecuen- 

. tată de 45 Slevi; 3 cîrciumi, 

Ceaurul, cătun și reședința co- 
munei' Ceaurul, din pl. Ocolul, 

„jud, Gorj. 

7 
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Situat pe șes în albia Jiului 
şi pe partea dreaptă. 

Are o supratață de 1449 hect., 

din cari 1200 hect. arabile, 120 
hect. finețe, livezi cu pruni și 
izlaz, 129 hect, pădure, 

Lac. ai 60 pluguri, 100 care 
cu boi şi vaci, 2 căruțe ; 25 stupi 
cu albine. In cătun. se află 1 
moară pe apa Poloaga, 2 fiîn- 

„ tîni și 18 bunare. , 
" Populaţiunea este de 242 fa- 

milii, cu 870 suflete. 
Vite sunt: 750 vite mari cor- 

nute, 69 cai, 2 bivoli și 347 ri- 
“mători, 

Are, 2 biserici, făcute una în 
anul 1863, iar cea-l'altă în 'ânul 
1881, deservite de un preot și 

3 cîntăreţi. 

Ceauş-]van, /oc îzo/at, în co- 
muna Pucheni-Mari, pl. Crivina, 
jud. Prahova, fost pendinte de 

mănăstirea Snagovul. 

Ceauş-Tatul, subdrvizie a căt, 
Nenciul, din com. Lipia, jud. 
Buzăti 

Ceauşoaia sai Ceauş-Gheor- 
ghe, numită și Verneasca, 7zo- 
ie, în jud. Buzău, com. şi căt. 
Pleșcoiul. Are 147 hect., din 
care. 96 pădure, restul arături, 
izlaz şi vie. 

Ceauşoaia, zpznfe, în cercul co- 
munei Predealul, pl. Peleșul, ju- 

dețul Prahova, situat între va- 

lea Ceauşoaia și Orjogoaia. Este 

proprietatea Eforiei Spitalelor 
Civile. 

Ceauşoaia, proprietate a Eforiei 

Spitalelor Civile din București, 

foastă pendinte de mănăstirea 

Colțea din Bucureşti, com. Pre- 

dealul, plaiul Peleșul, jud. Pra- 

hova, care, împreună cu mo- 

şiile Neamţu, Unghia- Mare și 

Pristolul, de pe Doftana, are o   
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întindere. de 606 hect. și S'a a- 
rendat pe periodul 1883-93 cu: 
2250 lei anual. 

Ceauşoaia, vale, izvorește din 
raionul com. Predealul, pl;. Pe- 
leșul, jud. Prahova. Are direc- 

„ţia de la S. spre -N. și se varsă 
în piriul Azuga, pe țărmul sting, 

"după ce udă poalele de V. ale 
muntelui Ceaușoaia, 

Ceaușoaica, subdivizie a. cătu- 
nului Pleşești, din com. Pleșcoiul, 

„jud. Buzău. 

Ceeliu-Chioi,  va/e; în pl. Baba- 
dag, jud. Tulcea, pe teritoriul 
comunei rur. Enisala, și anume 
pe al cătunului Visterna. Se des- 
face din dealul Balar- Bair. Se 

„întinde spre S. printre dealu- 
rile Stilparul şi Samaldar- Bair 
de-o parte, Bairac de alta. Işi 
face drumul numai prin păduri, 
brăzdind partea estică a plă- 
şei şi pe cea sud-vestică a co- 
munei. Prin ea merge și drumul 
comunal Visterna- Ciamurli- Can- 
li- Bugeac: 

Cega, &raj saii zrival, în pl. Ia- 
lomiţa-Balta, insula, Balta, com. 
Bordușeani-Mari, jud. Ialomiţa. 

Cegani, comp. rur., în jud. Ialo- 
„ mița, pl. Ialomiţa-Balta, situată 

_ între comunele Bordușeani-Mari 
și Stelnica, 

“Teritoriul comunei are o su- 
prafață de 5500 hect., şi se în- 
tinde din Dunăre spre V., co- 
prinzind parte din insula Balta, 

„pe cîmpul Bărăganul, pănă se 
limitează cu capetele mar mul- 
tor moşii. Coprinde două mo- 
șii: Ceganca, proprietate par- 
ticulară și ' Pirțani, proprietate 
a statului, cu 1100 hect., din 
cari 50 hect. izlaz, 5o hect. băl- 
tiș și 1000 hect. pămînt de cul- 
tură. Această moșie, înainte de
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secularizare, aparținea mănăsti- 
-rei Mislea, după numele căreia 

moșia'se mai numește Pirțani- 

Mislea. S'a arendat pe perio- 

dul 1886—1596, cu suma de 

9000 lei anual. 

Improprietăriţi sint 123 lo- 

cuitori și neîmproprietăriţi 110. 

Se compune din satele Ce- 

gani și Pirţani, cu reședința pri- 
măriei şi a judecătoriei conmu- 

nale în satul Cegani. 

Populaţiunea 'com. era (1890) 

de 1200 locuitori, cu 225 capi 

de familie. După naţionalitate 

sunt: 1104 Romini, 2 Greci și 

4 Bulgari, toți. de religiunea 

creştină ortodoxă. După pro- 

fesiuni sunt: 364 agricultori, 5 

"meseriași, 1 industriaș, 11 co- 

"mercianți, 5 cu profesiuni libere, 
107 muncitori şi 30 servitori. 

Cu știință de carte sunt 253 

"persoane.  : 
- Vite: 1400 boi, 465 cai, 105 
bivoli, 916 rimători şi 046 oi. 

Budgetul comunei în 1887— 

883, era de 3492 lei la venituri 

"şi de 4526 lei la cheltueli. 
E o școală mixtă, frecuen- 

tată (1890) de 50 elevi, cu un 

învățător retribuit de stat şi co- 
mună. Localul școalei este con- 

struit de comună cu suma de 

3500 lei. 

"Sunt. două biserici, deservite 

de doi preoţi și patru dascăli. 

Pentru cler se prevede în bud- 

get suma anuală de 360 lei. 
Pe partea de V. a teritoriului 

- comunei, trece calea ferată Fe- 
- tești-Făurei. 

Cegani sat, în jud. Ialomiţa, pl. 
Ialomiţa-Balta, pendinte de co- 

_mauna cu același nume. Este si- 

tuat pe o mică coastă la 2 kil. 

de Borcea. 

Aici se află reședința primă- 

pici şi a. judecătoriei. comu- 
“ nale. - 

În sat sunt 146 familii de 

Ceirul, deal, Vezi 
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Romini, 1 familie de Greci şi ş 
familii de Țigani. 
„: Este o şcoală mixtă cu un 

învățător şi o .biserică, 'la care 

. servesc 'doi preoți și doi cîn- 

tăreți. , . 

Vite sunt: 1120 boi, 41 

cai, 89 bivoli, .710 rimători şi 

646 oi. . 

Cehlăeşti sătigor, în com. Fe- 
lioara, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 

Neamţu, aşezat pe valea ce se 

“deschide cătră Estul mănăsti- 
rei Agapia, între piriul Topo- 
lița spre N. și piriul Agapia 

spre $. | 

“Terenurile sale se ridică în 
podișe treptate'către satul Ghin- 
dăoani. Are o populaţie devr'o 

30 locuitori, 

In acest sat se află o 'bise- 
rică de lemn. 

Comunicaţia. cu satele vecine 

se face printr'un drum care în- 

cepe dintre kil. 33—34 al șo- 

selei Piatra-Neamţu, drept în 

. fața drumului ce duce spre mă- 
năstirea Agapia, și se continuă 

prin satul Topoliceni-Ocea, pe 

valea pirtului Topolița pănă la 

- satul Păstrăveni. . 

Horodiștea, 

"deal, com. Tirnauca, pl. Herţa, 

jud. Dorohoiii. 

Ceirul, deal, se întinde de'la S. 

“spre E., .pe teritoriul satului 
- Hărpășești, com. Popești, plasa 

Cirligătura, jud. Iași. 

Ceirul- Belciului, o zare din 

țarina satului Hirtoapele, jud. 

Suceava. 

Celaclar, vale, în judeţul Con- 

stanța, pl. Medjidia, pe terito- 

“riul comunei rurale Enig6, căt, 

Talașman. Se desface din poa- 

lele vestice ale movilei Talaş- 

man; se .dirige spre N., avind 

Celariul, com. rur., 

  

CELARIUL 

o direcţie generală de la S.-V. 
spre N.-E., brăzdind partea ve- 
stică a plăşei şi cea nordică a 

comunei; merge pe la poalele 

" sudice ale dealului Mustana, și, 

după 2 kil. de drum, se unește 

cu valea Ceair-Arabagi spre a 

se arunca în Balta Baciului. 

din NV. 
plășei Balta-Oltul-d.-j., jud. Ro- 
manaţi. Locuitorii îi 'zic Pirsco- 
vul. Se compune numai din sa- 

tul cu același. nume, situat! pe 

- un teren şes și! înaintea dune- 

lor. de nisip care ajung pănă 
aci, prelungindu-se tocmai de la 

Jiă, dar' câre aci își găsesc o 
stavilă puternică în plantaţiu- 

nile de salcîmi.. E departe spre 
V. de Caracal de 18 kil., iar 

de. Corabia de 39 kil. 'Altitu- 

* dinea terenului d'asupra nive- 
lului mării este de 138.m. 

Are:o populaţie 'de 1890 io- 

cuitori, toți Romini, din cari 

940 bărbaţi și 950 femei; 382 

- capi de, familie; 872: căsătoriţi 

şi 1018: necăsătoriți. Ştii carte 

164, .nu ştii 1726, Sunt 351 

contribuabili. Ocupaţia-locuito- 

rilor e agricultura şi creșterea 

vitelor. Vite mari cornute sunt 

2209, vite mici cornute 1256, 

rîmători 790. Pentru comerț 

sunt 14 stabilimente. 

Budgetul comunei pe 1886-87 

a fost de 3735 lei la venituri 

şi 3640 lei la cheltueli, 

Are o școală primară. mixtă, 

cu un învățător, frecuentată de 

50. elevi, : din 125 în virstă de 

școală: Are 2 biserici: Sf. Ni. 

colae (1838) și Intrarea-in-Bise- 

rică, deservite de '3 preoţi și 5 

„cîntăreți. 

Celariul, ziriă, afluent al piriului 
Fărcașa, jud. Suceava. 

Celariul, ziriz, afluent al piriului 

Suha-Mare, jud. Suceava.



CELĂRUȘI 

Celăruşi, deal, comuna Poinărei, 

plaiul Nucșoara, jud. Muscel. 

Celcovăţul, munte, în jud. Me- 
hedinţi, plaiul Cloșani, aproape 
de graniţă, 

Celebi-Chioi, sas, 'în jud. Con- 

stanța, plasa Medjidia, căt, co- | 
„_munei Tortoman, situat în par- 

tea vestică şi puțin cam cen- 

trală a plășei şi cea de S..V. a 

comunei, la 7 kil. spre S.-V. de 

cătunul de reședință, Tortoman. 

Este aşezat în fundul văei Celebi- 

Chioi-Ceair, la 11 kil. spre N. 

de balta Carasul și este închis 

la N. de către dealul Devcea- 
Bair, cu virful săi Devcea-S. 

„(102 metri); la V, de către dea- 

lul Ciocurac-Bair, cu un virf înalt 

de 104 metri; iar la E. de 

“către dealul Panghirul, cu vir- 
ful săi Panghir-luc (97 metri). 

La S. se întinde balta Carasul. 

“ Populaţiunea sa, compusă nu- 

mai din Sirbi şi Bulgari, se o- 

cupă cu agricultura și cu erc- 

şterea vitelor. Pămîntul produce 

cereale, mai ales ovăz și meiii ; 

porumb şi griă puţin. Şoseaua 
județeană Cernavoda. Medjidia 

- trece prin Sudul satului, Un drum 

comunal pleacă din partea sep- 

tentrională a satului şi duce 

“la Tortoman (satul) şi la satu 

- Devcea, 

Celeiul, com. rar. în Sudul plă- 

şei Balta-Oltul-d..j., jud. Roma- 

nați. Se compune numai din sa- 

tul cu același nume, situat pe 

țărmul nordic al gîrlei Celeiul, 

în apropiere de Dunăre și de bal- 

ta Potelul. E departe spre N. de 

Corabia de 4 kil., iar de Cara- 

cal de 36 kil. IE așezat pe un 

teren șes, cu o altitudine de 44 

- mi d'asupra nivelului mării. 

; Are o. populaţie de 1427 lo- 
- cuitori, din cari 381 capi de 

familie ; 229 contribuabili. Ştii 

dî4îV. Jurete Diciivuur Ceograjic, Vol. „d 

= 

  

313 

carte 71; nu știă 1356. Ocupaţia 

locuitorilor e agricultura și creş- 

terea vitelor. Vite mari sunt 
918, vite mici 1020 şi rimători 

205. 

Are 7 circiumi. Budgetul co- 

munei pe .1886/87 a fost de 
3533 lei la venituri, și 3183 lei 
la cheltueli. | 

Are o școală prim. mixtă de 
gr. II, cu un învăţător, frecu- 

entată de 53 elevi, din 103. co- 

pii în virsta de școală. Are o bi- 
serică, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de 2 preoţi şi 3 cîntă- 

reți. 

Comparind cuvintul Celeiul 

cu Celeia din Noric, d. Gr. To- 

cilescu crede: că această ase- 
mănare se datorește locuirei 

unuia şi aceluiași popor în două 

regiuni deosebite. 

In epoca tracică și în epoca 

romană, Celeiul s'a numit Co- 

lonia Malva sive Malvensis ex 

Dacia şi a avut mare însemnă- 

tate orașul care acum este nu- 

mai ruine. Malva a fost chiar 

capitala Daciei-Malvense, o di- 

vizie financiară a. provinciei Da- 

cia. Ca așezămînt vechii, se ob- 

servă la Celeiul o cetate ca de 

4 pogoane, care era legată cu 

ţărmul drept al Dunărei prin un 

pod, făcut de Constantin-cel- 

Mare, ale cărui picioare ruinate 

se văd în timpul scăderei mari 

a apei. De aci porneşte un drum 

de piatră roman, care merge către 

Romula. Pe aci se găsesc multe 

monede din epoca romană. La 

Celeiul s'a născut preotul Şapcă, 

care a jucat un rol la 1848. 

Celeiul, câzzz, alipit comunei Cos- 

teni, plaiul Vulcan, jud. Gorj, 

la S-E. de comună și la.un 

lil, depărtare de dinsa. 

Prin acest cătun trece șo- 

seaua comunală vecinală de la 

N. spre S. În centrul cătunului 

trece riulețul Orlea, peste care   

CELEIUL-CORABIA-DASOVA 

comunicația se face pe un pod 

de lemn. 
E situat pe vălcea și coaste. Are 

o suprafață de 270 hect., din 

care : 120 hect. arabile, 5o hect. 
fineţe, 20 hect, izlaz, 15 hect. 

vii şi 20 hect. livezi de pruni. 

Locuitorii ai: 20 pluguri, 25 
care cu boi și vaci; 24 stupi. 

In cătun se află 3 bunari și 2 

fîntîni. 

Populaţia e de 60 familii, sai 

295 suflete, din cari 26 contri- 
buabili, 

Vite sunt: 110 vite mari cor- 
nute, 23 cai, :150 oi, 23 capre 

şi 110 rimători. | 
Are 2 biserici de lemn, din 

care una fondată la 1828, de- 

servite de preotul de reședință 

- din Costeni. 

Celeiul, us4/ă, în Dunăre, pro- 

prietate a statului, în faţa că- 

tunului Dasova, jud. Romanați. 

Celeiul, măgură şi punct Trigo- . 
nometric de observaţie, la N-V. 

de Băilești, plasa Băilești, jud. 

Dolj. Are o înălțime de 78 m. 

Celeiul, zzoșie a statului, în jud. 

Romanați, arendată pe 18837—88 

cu 29100 lei, 

Celeiul, pichet de graniță, pe Du- 

năre, situat în Valea-Tomii, jud. 

Romanați, în dreptul satului cu 
același nume. 

Celeiul (Girla-), zzică ază, jud. 
Romanați, care pune în comu- 

nicaţie în spre E. balta Potelul 

cu Dunărea. Şi-a luat numele 

„ de Ja com. Celeiul ce vine așe- 

„Zată puţin mai la Nord. Incepe 
de la com. Orlea și se termină 

- la Corabia, avind pe malul stîng 

înșiruite mai multe sate. 

Celeiul- Corabia - Dasova, 7o- 
șze a statului, în jud. -Roma- 
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CENIA 

nai, arendată pe 1887—88 cu 

61720:'lei. ' 

Cenia, fădure, situată pe terito- 

riul com. Bodești-Precistei, a- 

nexa Oșlobeni, plasa Piatra- 

Muntele, jud. Neamţu. Aparține 

statului, producînd un venit a- 
nual de 2926 lei. 

Centrul, sai Tirgul, suburbie, nd. 

Bacăii, pl. Trotuşul, com.T.-Ocna. 

Este situată pe malul stîng al 

Trotușului, în centrul celor-l-alte 

suburbii, 

Are 4 biserici ortodoxe: una, 

cu hramul Sf. Nicolae, clădită 

la 1768 de Lascăr Rosetti și 

preotul Vasile Arapu și între- 

- ţinută cu propriul ei venit; a 

“ doua, cu hramul Adormirea-Mai- 

cei-Domaului, ridicată la anul 

1680 de Hatmanul Gheorghe 

Ursachi, care a contribuit mult 

la fondarea Tirgului-Ocnei, și 

refăcută la 1850, de arhimandritul 

Damaschin și acum întreținută de 

stat; a treia biserică, cu hra- 

mul Buna-Vestire, împrejmuită 

cu zid înalt, carela 1821 a ser- 

vit de adăpost contra Turcilor, 

pe cind ei urmăreau pe Greci, 

e clădită la 1726 de Răducanu 

Racoviţă, fost mare vistier, și 

de soția sa Maria, și acum în- 

treţinută de stat. Pe păretele 

bisericei se citește: «Aprăs a- 

"voir regl€ les fortunes publi- 

ques, j'ai donn€ des legons aux 

plus grands politiques».. (După 

ce am regulat averile publice, 
am dat învățături, celor mai mari 

politici). La această biserică se 
află îngropat Costache Negri. 

A patra biserică cu hramul S-ţii 

Vocvozi, înălțată la 1852, de 
Dumitru și Nicolae Stoian, e 

- întreţinută din propriul ei venit 

şi subvenţionată de stat cu 230 

lei pe an. E. și o sinagogă iz- 

__raelită, zidită la anul 1890, în 

locul celei vechi, de locuitorii   
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Evrei. Sunt 242 familii roimi- 

nești, 230 izraelite, 42 ungu- 

rești şi 12 armenești. In această 

mahala numită și Biserica-Tir- 

gului, se află toate autorităţile 

comunei, şcoalele şi o cazarmă. 

Are o grădină publică. 

Cenuşa, /ocalitate, jnd. Brăila, 

la 11/2 kil. spre E. de satul Tu- 

dor-Vladimirescu, unde a fost 

vechia tirlă cu acelaşi nume. 

Cenuşa, Joe. îz0/., în comuna Pe- 
tricani, plasa de Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu. 

Cenuşa, za/e, în jud. Buzăi, com. 

Nişcovul, căt. Săseni-Vechi. 

Cenuşari, deal, pe care este si- 

tuată com. Aricești, pl. Podgo- 

ria, jud, Prahova, între gîrla Să- 

rata și com. Cărbunești. 

Cenuşari și Negoeşti (Moş- 
neni), păduri particulare, su- 

puse regimului silvic încă din 

anul 1883, pe moșia moșneni- 

lor Cenușari și Negoești, pen- 

dinți de com. Aricești, pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. 

Cenuşarul, /ac, jud. Brăila, si- 

tuat la 4 Kkil. la S.-E. de co- 

munele Ciacirul, Noianul și Bu- 
saga. 

Cenuşarul, movilă, jud. Brăila, la 

6 kil., spre S.E. de satul Cia- 

cirul în lunca Dunărei, pe teri- 

toriul com. Vizirul, 

Cenuşasca, vumire vechiă a că- 

tunului Grădinile, com. Măică- 

nești, pl. Marginea-d.-j., judeţul 

R.-Sărat. Numit ast-fel de la 

moşia Cenușasca, 

Cenuşascăi (Viile-), saz, în jud. 
R.-Sărat, pl.. Marginea, cătunul 

comunci Măicănești;, e reședința 

  

  

CEOBLEANUL 

plășei. Şi-a luat numele de la 

proprietatea Cenușasca, pe care 

"este situată. Este așezat în par- 

tea de V. a comunei, 

Cenuşe (Movila-de-), zz0v47ă, 
în județul Buzăi, com. și căt. 

Smeeni, pe moşia Smeeni, -îa 

apropiere de localitatea la Si- 

liște. E formată mai mult din” 

hărburi și cenușe. ” 

Cenuşerie (La-), /oc îzolat, co- 

muna Pucheni, plasa Argeșelul, 

jud. Muscel. 

Cenuşeriei (Valea-), piriz, jud. 
Bacău, pl. Trotușul, com. Tirgul-. 

Trotuşul, care izvoreşte din 

muntele Lunca- Pescarului. Se 

varsă d'a dreapta Slănicului. 

Ceoaca, stupărie, jud. Dolj, pl. 
Balta, comuna Măceşul-d..j.,.pe 

lingă care trece limita de V. 
către com. Cirna. 

Ceoanta, /oc isolaţ, în com. 

| 

| 

rur. Bicleșul, plasa Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Ceoara, munte, acoperit cu pă- 
dure seculară, în com. rur, Ilo- 

vățul, plaiul Cerna, judeţul Me- - 

hedinţi. 

Ceoara, pădure şi Joc arabil, 

com. Bursucani, plasa Zimbrul, 

jud. Covurluiă. 

Ceoara, pichet de graniță, pe 

marginea Dunărei, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Blahniţa. 

Ceoara -Elena, moşie particu- 

lară, de 1073 hect., în com. Pe- 

chea, pl. Siretul, jud. Covurluiii,. 

Ceobleanul, mâgură, numită şi 

Conacul-lui-Ceobleanu, în jud. 

Mehedinţi, plasa Blahniţa; ţine 
de com. rur. Deveselul. '



CEOCHIUȚUL 

Ceochiuţul, sas, în pl. Motrul: 
d.-j.; ţine de com. rur. Strehaia. 
Se împarte în: Ceochiuţul-d.-s. 

„şi Ceochiuţul-d.-j. Se află pe 
- proprietatea statului Strehaia: 

Ceocleni, za/a/a, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul-d.-s.; ţine de 
com. rur. Miculeşti. 

Ceolanul, câzuz, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Ocolul-d.-j; ţine de 

"-com, rur, Zegaia, 

Ceorani, mahala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Văile; ţine de com. 
- rur. Miculeşti. 

Ceoroboreni, com. rur., în jud. 

Mehedinţi, pl. Blahniţa-Cîmpul, 
la distanță de 35 kil. de Turnu. 

Severin și de 17 kil. de Vinjul- 

_.Mare, reşedinta plăşei. Situată 

pe loc polejnic, formează co- 
mună singură. Are 760 locui- 

tori, din cari 120 contribuabili. 

Locuesc în 1 54 case, 

Locuitorii posedă : 38 pluguri, 

"83 care cu boi şi 8 căruţe cu, 

cai. Are o biserică deservită ! 

de 1 preot și 2 cîntăreţi. 

*Budgetul comunei este lave- 
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nituri de-lei 3621; iar la chel- 

tueli de 1325 lei. Numărul vi- . 
telor în această comună este 

de: 460 vite mari cornute, 700 

oi, 40 cai și 700 rimători, 

Ceoroboreni, /ze, în jud. Mehe- 

dinţi, plasa Blahniţa; ţine de 

com. rur.; Ceoroboreni. 

Ceoroiul, mahala, în jud, Mehe.- |. 

-dinţi, plasa Blahniţa; ţine de 

com. rur, Oreviţa, 

Ceotirla, zâăgură, în jud. Mehe- 

dinți, plasa Blahniţa, pe terito- 

riul com. .rur. Deveselul. 

Ceovirnășani, cont. Tur.» în jud. 
Mehedinţi, plasa Ocolul, la dis-   
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tanță de 25 kil. de orașul Tur- 
nul-Severin și de 15 kil. de Mo- 

lovățul, reședința plășei. E si- 
tuată pe valea Coşuștei. For- 
mează comună cu satele: Su- 
carul, Cocorova și mahalaua Lu- 

dul. Are 1390 locuitori, din cari 
216 contribuabili. Locuesc în 27 

case, - 

Locuitorii posedă: 5o pluguri, 

133 care cu boi şi:12 căruțe cu 

cai; 150 stupi. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreți; .o şcoală, 

cu un învățător, frecuentată de 
24 elevi. 

- Budgetul comunei la venituri 
este de 5475 lei, și la cheltueli 

de 2715 lei. 

Vite mari cornute sunt 798, 
cai 31, oi 400, capre 80 şi ri- 

mători 400. 

Comuna este brăzdată de dea. 

lul Gărdoaia, numit şi Dealul- 

Ceovirnaşului ; Capul- Dealului, 

ce poar:ă și numele de Dealul- 
Bobului, şi Dealul-Birsenilor,. 

Apele, care udă această co- 

mună, sunt: Coșnștea, ce vine 

despre Sişești; Coșuştiţa şi Găr- 

doaia, numită și Matca- Găr- 

doaei. Comuna se mărginește: 

la E., cu comunele Lupşea și 

Căzănești; la S., cu comunele 

Garbovăţul, Husmioara și Va- 

lea-Boerească ; la V., cu comu- 

nele Crăgueşti şi Sisești-d.-j.; la 

N., cu Jegujani şi Floreşti. 

In această comună s'a găsit 

un mormînt, în care seafla un 

inel, o brățară și o diademă, 

toate de aur, care ai fost ri- 

dicate și trimese spre conservare 

Muzeului Naţional din București. 

Prin această comună trece şo- 

seaua județeană Turnul-Severia- 
Tirgul-Jiă. 

Ceovirnăşani, ea, numit și Dea- 

„_lul-Gărdoaci, în judeţul Mehe- 

dinţi, plasa Motrul-d.-s., pe te- 

ritoriul comunei Ceovirnășani,   

CEPARI-BÎRSEȘTI 

Peste acest deal trece șoseaua 

„judeţeană Turnul - Severin - Tir- 
gul-Jiăi. 

Cepari, com. rur., jud. Romanați, 

pl. Oltețul-Oltul-d.-j. E situată 

pe ţărmul drept al rîului Beica, 

şi are spre E. ca dealuri: Cio- 

china şi Comanul, ramificații ale 

dealului Strejești. E departe de 

Balș de 17 kil., şi de Caracal 
de 43 kil. E formată din satul 

Cepari şi căt. Beculești. Are o 

populaţie de 1209 locuitori, din 
cari: 608 bărbaţi şi 599 femei; 

313 capi de familie; 563 căsă- 
toriți și 623 necăsătoriți. 88 

ştiii carte și 1112 nu ştii. Con- 

tribuabili sunt 240. ” 

Vite mari sunt 354, vite mici 
285, porci 284. 

Sunt 4 circiumi. | 

Budgetul comunei pe 18386.87 
a fost de 1852 lei la venituri 

şi de 1835 lei la cheltueli. 

In comună sunt 3 biserici: 

Sf. Treime (1853), Intrarea-în- 

Biserică (1833), și Sf. Nicolae, 

deservite de 4 preoţi și 7. cîn- 

tăreți; o şcoală primară mixtă, 

cu un învățător, frecuentată de 

41 elevi; o moară cu aburi, 

Cepari. (V. Cepari-Urlueşti, jud. 
Argeș). - 

Cepari, saț, cu 140 locuitori, jud, 

Argeș, plasa, Piteşti ; face parte 
din com. rur. Păduroiul, 

Cepari-Birseşti, co. rur., jud. 

Argeș, pl. Topologul, pe apa 

Topologului, la 5 kil. de com. 

tur. Tigveni, reședința sub-pre- 

fecturei, şi la 35 kil. de Pitești. 

Se compune din satele: Bir- 

seşti, Cepari-Păminteni,. Cepari- 

Ungureni, Șendruleşti, Valea- 

Calului și Vlădești. Are 320 fa- 

milil, sai 1374 suflete. 

In comună sunt 4 biserici: 

una în Birsești, a doua în Ce-



CEPARI-PĂMÎNTENI 

pari-Păminteni, a treia în Ce- 

“pari-Ungureni, și a patra în VIă- 

dești. In comună se află o şcoală 

primară rurală, 

Sunt 4. cîrciumi. 

Budgetul comunei, pe 1882-83, 

a fost de 2320 lei la venituri, 

şi de 2317 la cheltueli. După 

'o publicaţie oficială (1887), a- 

ceastă comună număra 328 con- 

tribuabili și avea un budget de 

5667 lei la venituri și de 5616 
lei Ia -cheltueli. 

Numărul vitelor, în 1887, a 

fost de 503 capete vite mari 

- (450 boi şi vaci, :53 cai), și de 
1346 vite mărunte (670 oi, 296 

capre şi 380 rimători). 

Cepari-Pămînteni, saţ, cu 70 fa- 

milii, jud. Argeș, pl. Topologul; 

face parte din com. rur. Ce- 

pari-Birsești. Are o biserică cu 

“hramul Inălţarea-Domnului, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Cepari- Ungureni, saț, cu 60 fa- 

- mili, jud. Argeș. pl. Topologul; 
„face parte din com. rur. Cepari- 

Birsești. Are o biserică cu hra- 
mul Intrarea-în-Biserică,” deser- 

vită de 1 preot, 1 cîntăreț și 

_1 paracliser. . 

Cepari-Urlueşti, sat, jud. Argeș 
pl. Topologul. Are 87 familit. 

* Face parte din com. rur. Urlu- 
eşti-Băbeni. 

Cepcheșul, apzuufe, jud. Neamţu, 
situat pe hotarul Transilvaniei, 
între muntele Ivanoş și Floarea, 
de care se desparte prin piri- 
iașul Ivanoș, cum și muntele 
Cherechavaș, de care se des- 
parte prin piîriul Aţa. 

Cepei (Poiana-), co/ină, jude- 
țul Buzău, cu mai multe rami- 
ficaţii, între muntele Poiana-din- 
Cale și Tehărăul. E acoperită 
cu pășuni şi pădure.   
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Cepei (Valea-), zzoor, în jude- 
țul Buzău, com. Nehoiaşul. Ese 

din muntele Poiana-din-Cale și 

de la Poiana Cepei şi se scurge 
în piriul Artagul. 

Cepeneagului (Lacul-), Zac, la 

E.-E.. comunei Peri-Rîioșt, jud. 

Teleorman. 

Cepeneagului (Movila-), o- 

vilă, lingă lacul cu acelaşi nume, 

în com. Peri-Rîioși, jud. Teleor- 

man. Este semn de hotar între 

moşia Eforiei Spitalelor Civile 

dia București și cele-l-aite mo- 
şii vecine. 

Cepeşti, sa/; face parte din com. 
rur. Otești-d.-s., pl. Oltul-d.-s,, 

jud. Olt. Are o populaţie de 

386 locuitori. Cade în centrul 
comunei. 

Cepeşti, saș, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Rădești, spre S. 
de satul Rădești. 

Cepila, /ocalităte, în judeţul Su- 
ceava, la gura piriului Platoniţa, 

în satul Manolea. 

Ceplea, cătun, al comunei Broş- 

teni, din plasa Jiul, jud. Gorj, 

în partea despre: N. și la un 

kil. depărtare, 

Este situat pe loc șes și lingă 

lanţul de înălțime din stînga 

Jiului, numit Culmea-Jiului. 

Prin el trece şoseaua Filiaşi- 

T.-Jiul, care-l leagă la N. cu 

șoseaua și comuna Izvoarele, iar 

la S. cu comuna sa Broșteni. 

Are o suprafață de 600 hect., 

- din cari: 150'prj. pădure de mij- | 

loc: și măruntă, 350 hect. loc de 

cultură, fineață și pășune, pro- 

prietatea d-lor Cepleni și Pirîeni. 

Are o populaţie de 49 familii, 

sai 170 suflete, Romini, din 

cari 4 familii ţigani, cu 16 suflete. 

Sunt 48 contribuabili.     

CEPLENIȚA 

Numărul 'vitelor este de 112 

vite mari cornute, 11 cai, 174 

'0i, 33 capre și 60 rîmători. 

Locuitorii posedă: 13 pluguri, 

26 căruțe cu boi, 3 căruțe cu 

cai și 8 stupi cu albine. 

Are o biserică de zid, făcută 

de un vechiu proprietar, Radu 
Cepleanu, la anul 1770.: 

Cepleniţa, com. rur., în partea 

de N. a .plășei Bahluiul, -jud. 

Iași, între comunele: Șipotele 

Bădeni, Cotnari, şi judeţele: Bo- 

toşani și Suceava, întinzindu-se 

- de la N. spre S.-E., pe:o lun- 

gime aproape de 26 kil. Tere- 

nul ei e plin de dealuri, cari 

în partea de S.V. sunt acope-. 

rite de păduri, vii și livezi, iar 

partea de N. cu lanuri cultiva- 

bile, cu -imașe și finețe. Este 

formată din satele: Cepleniţa, 

Buhalniţa, Vîriţii, Moara-Prefec- 

tului, Steclăria și Borosoaia. 

"Are o populație de 628 fa- 

milii, sau 2384 locuitori, între 

cari sunt cîți-va Țigani şi Evrei. 

Pe lingă lucrarea pămîntului, lo- 

cuitorii se mai ocupă cu cul- 

tura viilor și a livezilor. 

In această comună sunt două 

biserici, deservite de 2 preoți 

și 2 cîntăreţi;, 2 şcoli, frecuen- 

tate de s6şcolari; 12 morideapă. 

Budgetul comunei. este de” 

11012 lei, 23 bani la venituri şi 

de 8845 lei, 70 bani la cheltueli, 

Numărul vitelor se urcă la 

4754 capete, dintre cari: 1498 
vite mari cornute, 224 cai, 2473 

oi și 559 rimători. 

__ Tot teritoriul comunei Ceple- 
niţa, a fost al familiilor Păşcanu, 

Văcărescu și Balș și este azi pro- 

prietatea familiei Christache Za- 

rifopol. 

Cepleniţa, saz, așezat în centrul 

comunei Cepleniţa, plasa Ba- 

hluiul, jud. Iași, pe podişul şi 

șesul numit al-Ţiganilor (Puiul)



CEPOASELOR (DEALUL-) 

şi pe ambele maluri ale riului 
" Bahluiul. Are o populaţie de 
271 familii; sai 1032 locuitori, 
printre cari unii sunt de origine 

slavă, vorbind limba rusă. 

Este :reşedința comunei. Are 
o școală întreținută de comună, 

- înfiinţată în anul 1880 şi frecu- 
entată de 23 elevi. 

Pe platoul dealului despre S. 

se află casa proprietăței; alătu- 
- rea este biserica, zidită la 1836 

de Mihail Pașcânu, deservită de 

1 preot, 1 cintăreț și 2 ecle- 
- siarhi; pe apa Bahluiului este o 

moară. 

Pâmîntul satului - Cepleniţa 
este nisipos și cleios, iar pe 

- partea podișelor. este bun de     caltură, 

Viea se cultivă pentru -tre- : 
buința locală și este de calitate 

« bună. Din dealuri și pirae se 
scoate multă. piatră. 

Numărul vitelor este de 2339 

capete, din cari: 769 vite mari 

cornute, 131 cai, 1130 oi și 309 
-rimători. 

Cepoaselor (Deaiul-), Zea/, com. 
Oteşti-d.-s., plasa Oltul.-d.-s., 

jud. Olt, 

Cepoaselor (Valea-), vale, jud. 

Olt. Izvorește de la S. decom. 

Otești-d.-s., şi se -varsă în Cun- 

grea-Mică, pe ţărmul stîng, tot 

- în raionul -acestei comune. 

Cepoeşti, ogaș, numit şi Ogaşul- 

Cepoeştilor, în com. rur. Băr- 

boiul, pl. Dumbrava, jud. Me- 
hedinți; se varsă în apa Cor- 
zului, 

Cepoiul (Brănişteanul), man- 
“e, jud. -Bacăi, pl. Trotușul, pe 

teritoriul comunei Mănăstirea: 

Cașinul, cu o înălțime aproxi- 
mativă de 450 -m.   

Cepoiul, vîrf de-deal, jud. Bacăi, | . . 

317 

pl. Trotuşul, pe teritoriul co- 
“ munei Doftana, 

Cepoiului (Dealul-), dea/, jud. 
"Bacăui, pl. Trotușul, com. O- 

nești, pe teritoriul satului O- 
nești, 

i Ceptura, com. rur., pl. Cricovul, 

jud. Prahova. Este situată pe 
valea Ceptura şi se compune 

din 6 cătune: Ceptura-d.-s,, 

Ceptura-d,-j., Valea- Gardului, 

Șoimescul, Rotari și Malul-Ro- 

şu. Are o populațiune de 2338 

" locuitori (1180 bărbaţi şi '1158 
femei), cu 453 capi de familie, | 

Lo- i “ din cari 562 contribuabili, 

cuesc în 433 case. 

In comună sunt 5 biserici: 

trei: în cătunul de reședință 

(compus din cătunele Ceptura- 

d.-j., Ceptura-d.-s. şi Valea-Gar- 

dlui), una în Şoimescu, una în 
Rotari şi un schituleţ, ce apar- 

ține mănăstire Căldăruşani, si- 

tuat în viea Căldărușani. 

Biserica din Ceptura-d.-j. are 

“inscripţia: “ 

  

  
„La anul 1794, Octombre 17, în zi- - 

lele Domnitorului Țărei-Romineşti Ale- ! 

__xandru Moruzzi, s'a ridicat din temelie : * 

biserica cu hramul Intrarea-în-Biserică, 

de către Neagoe Iordănescu, Ion Diacu- 

nul Coconescu, Neagoe Buligescu, și 

alți», 

Bisericadin Ceptura-d.-s.,n'are 

pisanie; în sinodicul bisericei 

se vede 'că este zidită din te- 

melie de Postelnicul Pirvu Dră- 

gulănescu și alții, la anul 1835. 

Toate aceste biserici sunt de. 
servite de ş preoți. 

Ocupaţia locuitorilor e agri- 

cultura și fabricarea ţuicei, Din. | 

tre locuitori, 10 sunt meșteșu- ! 

gari, 3 sunt cizmari, 2 croitori, 4 

fierari şi 1 rotar. 

Ei aii: 20 cal, 23-epe, 8bi- 

“voli, 25 capre, 2200 oi, 860 

porci, 276 boi și II4 vaci, 

Parte. din locuitori sunt moș- 

CIEPTURA 

neni, parte s'ai împroprietărit 
la 1864, pe moșia statului Vă- 

leanca-Ceptura, numită şi Co- 

troceanca, Creţulescul, Urlăţean- 

ca, Fundoaia, Bălăcennca,' Sfo- 

rile, Radu-Vodă,. Căldăruşanca, 

Macovei, etc. 

„Carte a început să se în- 

vețe aci de la 1848. Localul 

“actual s'a construit de comună, 

pe locul oferit de 'd-l colo- 
- nel Cica, proprietarul moşiei 

Bălăceanca. Școalele se frecu- 

-_entă de IşŞI copii; din numărul 

"de 457 în virstă de şcoală. Cu 

întreținerea. personalului, statul 

cheltuește anual 3160 lei. Ştii 

carte 104 bărbaţi și 22 femei. 
Intreg teritoriul comunei, cu 

vatra satului și viile acum filoxe- 

rate, este de 2850 hect.; adică: 

1500 hect. arabil, 150 hect. fineţe, 

100 hect. izlaz, 100 hect. pă- 

“dure, iar restul de 1000 hect. 

este compus din dealuri cu vii 
filoxerate, livezi de pruni şi va- 

tra satului. DE 

“In cătunele Șoimescul, Rotari 

şi Malul-Roșu se găsesc cărbuni 

în mare cantitate, 

Pămintul de pe vale este bun 

la tot felul de cultură; iar cel 

după deal este bun numai pen. 

tru vie, pruni, meri, peri, nuci, 

persici, vișini şi cireși, 

Comercial se exercită în co- 
mună de 12 circimari. 

Badgetul comunei, pe exer- 

_cițiul financiar 1894-95, a fost la 

venituri de 11519 lei și la chel- 

tueli 8315 lei. 

Pe -teritorul comunei trece 

şoseaua națională Ploeşti-Buzăul 

şi şoseaua către Inoteşti, : 

Este brăzdată de dealurile: 

Merezul, Liliești-Corbul, Cucea, 

Malul-Roşu, şi de ripile: Cucea, 

a Negoei şi Malul-Roșu. 

Merezul este un deal în- 

nalt, în forma unui trunchiti 

de con, în virful căruia este un 

platoă, unde se găsesc mu țime



CEPTURA 

de hirburi și bucăți de cără- 
midă. 

In virful dealului Lilieşti este 
un platoii frumos, unde, se po- 
vestește, că ar fi fost un palat 

domnesc sait o cetate, 

Comuna este străbătută de 
girla Ceptura, și de văile: Migala, 
Țigani, a-Mănăstirei, Brinzeasca, 
a-Călugărului, Trestia şi a-Rugii, 
şi de vălcelele: Neacșa și Găina. 

Se mărginește la N: cu com. 
Gornetul-Cricovul şi Tătarul ; la 
E. cu com. Vadul-Săpat; la S. 

„cu com. Fintinelele. și “Inotești, 
şi-la V. cu com, urb. Urlaţi și 
com. Iordăcheanul. 

Ceptura, moșie a statului, jud. 
Prahova, pendinte de Mănăsti- 
rea Radu-Vodă din. București ; 
pe periodul 1888-93 s'a aren- 

„dat cu 615 lei anual. 

Ceptura, moșie a statului, jud, 
Prahova, com. Ceptura, pl. Cri- 
covul, fostă pendinte de mă- 
năstirea Cotroceni; pe perio- 
dul 1885—9ş, s'a arendat cu 
12000 lei anual. 

Ceptura, zor, vine din com, 
Ceptura, jud. Prahova, şi sevarsă 

„în pîriul Istăul, în com. Baba- 
Ana. In timp de ploae cau- 
sează mari. pierderi agriculto- 
rilor prin revărsările sale. 

Ceptura, girlă, curge din partea 
de N.-E. a căt. Rotari, comuna 
Ceptura, pl. Cricovul, jud. Pra- 

" hova; apoi spre V. printre că- |! 
tunele Șoimescul și Sudiţi ; in- 
tră în cătunul Ceptura-d.-S., o 
ia drept spre E., formînd o 
„mare curbă; desparte cătunul 
Ceptura-d.-S. de Ceptura-d.-]., 
tae șoseaua naţionala Buzăti- 
Ploești; de aci malurile i se mic- 
-şorează din ce în ce, așa în cît 
la comunele Conduratul și De- 

geraţi se pierd cu totul. 

  

  
4 

4 

| 
l 
4 

| 

| 
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Une-ori, cînd vine mare, 

merge de se varsă tocmai în 

lacul Fulga. Alte-ori, cînd sunt 

ploi: torențiale, se revarsă pe 

cîmpiile comunelor Inotești, Con- 

duratul și Degerați. 

Vara, cînd este secată, abia 
își urmează cursul, iar. cînd 
plouă torențial, curge cu zgo- 

mot, repede, și vine aşa de 

mare în cît nu se poate trece 
printr'însa. 

Ceptura-de-]Jos, mahala din 

com. rur. Ceptura, pl. Crico- 

vul, județul Prahova, care îm- 
preună cu Ceptura-d.-s. și Va- 

lea-Gardului, formează cătunul 

Ceptura, cătun de reședință. 

Toate împreună ai o populaţie 

de 1217 locuitori (616 bărbați, 
Gor femei). 

Cepturaşul, căzu, al com. Cătina, 

jud. Buzăă. Are 130 locuitori 
ȘI 34 case. 

Cepturaşul, zzor, în jud. Bu- 

ză, com. Mlăjetul; începe din 

pădurea Topilele, se unește cu 

izvorul Stănila și se scurge în ; 
riul Buzăul, la Șeţul, com. Păl- 

tineni, 

Cepturaşul, zzoor, în jud. Bu- 
zăi, com. Cătina; începe de la 

muntele Colinul și se scurge 
în riul Bisca-Chiojdului. 

Cepturaşul şi Cătunul, zzoșie, 
jud. Buzăă. (Vezi Cătunul și | 
Cepturașul). 

Ceptureanca, va/e, jud. Prahova, 

formată din apă de ploaie, la 

poalele dealurilor dintre comu- 

nele Ceptura și Vadul-Săpat, 

pl. Cricovul; curge spre S. pe 

canaluri, iar cînd vine mare și 

pe alături de ele, înecînd cîm- 

piile, care sunt mai joase; trece 

pe lingă căt. Degeraţi, com. 

| 

  
| 
| 

  

  

CERAȘUL 

Parepa, pl. Cimpul, lăsîndu-l la. 

V. şi în dreptul căt. Rușani, din 

aceeași comună, se întilnește cu . 

Valea-Războiului.. 

Cepul, prival, jud. Brăila ; unește 

partea E. a iezerului Melcișul, 

cu partea de. V. a iezerului Ro- 

tundul. 

Cepul, viroagă, jud. Brăila, la es- 

tul comunei Vădeni:; uneşte vi- 

roaga Zagna cu lacul Zeton. 

Cepuşoara, șir de dealuri, jud. 

Bacăă, pl. Trotușul, care se în- 

tinde prin com. Doftana, de 

la V. spre S.-E., pe șesul drept 

al Trotușului pănă în Valea-Dof- 

tanei. Acest șir prezintă un 
virf numit Cepoiul. 

Cepurile, 4â//, în jud. Botoșani, 

com. Salcea, pl. Siretul, în în- 

tindere. de 17 hect. | 

Ceraşul, com. rur., plaiul Telea- 

jenul, jud. Prahova. Este situa- 

tă pe ambele maluri ale riului. 

Drajna, şi pe piraiele: Valea- 

Borului, Valea - Tocii și Brăde- 
tul, la 47 kil. departe de capi- 

tala județului și la 16 kil. de: 
reședința plaiului, i 

Se mărginește la N. cu mun- 

ţii Tiansilvaniei, la E. cu com. 

Bătrîni, la V. cu com, Măneciul- 

Ungureni, și la S. cu Drajna“ 
d.-s. 

Se compune din 5 cătune: 

Cerașul, Valea- Borului, Valea- 

Tocii, Slonul și Brădetul, avind 

o populațiune de 25683 locui- 

tori (1262 bărbaţi și 1306 fe- 

mei), 3 familii de Bulgari și 
de Greci. 

Capi de familie sunt 537; con- 
tribuabili 379. Locuesc în 549 

case. 

În comună sunt 2 biserici: 

una în Cerașul și a doua în 

2 

„ Slonul, ambele rezidite de e



CERAȘUL * 

-- noriași, la anii 1887 şi 1879; 

sunt deservite de 2 preoți. 
Pe lingă agricultură, locui- 

torii se'mai ocupă cu fabri- 
carea cofelor, hirdaelor, puti- 

" nelor, etc. 

“Locuitorii acestei com. sunt 
pârte moşneni, parte clăcași ; 

| 

204 S'aii împroprietărit la 1864 : 

pe moşiile proprietarilor și pe 

a Eforiei Spitalelor Civile, cînd 

li s'aă dat şIohect. Ei aă: 122 
cai, 10980 oi, 

58 capre şi 593 porci. 

In raionul comunei, pe rîul 

Drajna, sunt 2 mori de. măcinat. 

118 boi și vaci, i 

| 
| 
! 
| 

Școala s'a reînființat la 1887. | 
“ In cătunul Slonul funcţionează . 

o școală care s'a frecuentat, în ; 

1804, de 29 băeţi și 6 fete. Cea | 

- din Cerașul s'a frecuentat de 45 

băeți și 2 fete, din numărul total 

de 381 copii, (186 băeți și 195 

fete), cu virsta de școală. Cu în- 

treținerea personalului se chel: 

tueşte, anual, 1242 lei. Ştii carte 

27 bărbaţi și 4 femei. 

In partea de N. a comunei, 

la locul numit Pâducelul, se văd 

ruinele unei vechi cetăți, după 

d-l Gr. Tocilescu, ruinele unui 

- castel săsesc, 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de 3736 hect. 

In :cătunul Slonul, și la locul 

numit Valea - Lespezii, sunt iz- 

voare cu apă de pucioasă, nea- 

nalizate şi neîntrebuințate. 

Țuică se fabrică cam 5000 

;decal. anual. 

Atit pe albia ritului Drajna, 

cît şi prin alte localităţi din 
raionul comunei, se găsește pia- 

„„tră calcaroasă, din care se face 

var de bună calitate. , 

Stupi cu albine sunt 165. 

- Comerciul se exercită în co- 

„mună de 8 cîrciumari. 

Veniturile comunei-se urcă 

“la suma de 3385 lei anual și 
cheltuelile la 3365 lei. 

Această comună mare nici   
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un fel de șosea regulată. Co- 

municația se face pe albia riului 
Drajna și pe cele-l'alte 'pîrae : 
laterale. * 

In raionul comunei sunt: mun- | 
tele Clăbucetul; poenele: Faţa- 
lui-Craiă şi Poiana-Fetei; pis. 
curile: La-Morminte, Leurdea.- 
nul și Chimniţi, cari servă vi- 
telor de pășune. 

Afară de riul Drajna, comuna 
mai e udată de piraiele: Va- 
lea-Tocii şi Borul. 

Cerașşul, sa/, face parte din com. 
Tur. cu același nume, plaiul Te- 

leajenul, judeţul Prahovâ. Are o 
populație de 461 locuitori (218 

bărbaţi 243 femei). Aci e obi- 

serică rezidită de locuitori la 
anul 1887. 

Ceratul, căzuu, pendinte de com. 

Copăcioasa, pl. Amaradia, jud. 

Gorj. E situat pe loc şes, des- 
părțindu-se de reședința comu- 

nei, care rămîne la N., prin ca- 

lea ferată. Are o populaţiune 

de 80 familii, sai 373 suflete, 

din cari 68 contribuabili. Locui- 

torii se ocupă cu agricultura, 

creşterea vitelor, lemnăria și să- 

* direa pomilor roditori. 

Are o întindere de 350 hect., 

din cari 120 hect. arabile, 70 

hect. finețe, 100 hect. pădure, 

-51 hect, izlaz și pomet şi g hect. 

vatra satului și gării. 

Numărul vitelor este de 100 

vite mari cornute, 350 oi, 100 

rîmători; sunt 26 stupi cu albine, 

Are o biserică, deservită de 

I preot și 1 cintăreț, care ser- 

vește și pentru cătunul Copă- 
„cioasa. 

Locuitorii posedă 5 pluguri 
și 23 care cu boi. 

Cerătul, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Jinl- de- Mijloc, situată parte pe 

şesul Cerătului, parte pe costi- 

şea dealului Teişul, parte lingă   

: Teișul, 

CERĂTUL 

malul stîng al rîului Dăsnăţuiul. 
Se învecineşte la N.-E. cu com. 
Segărcea, la N.-V. cu com. Li- 
povul, la S. cu com. Giurgiţa, 

“din pl. Balta. Limita liniei de N. 
începe de la hotarul com. Se- 
gărcea, în direcțiune de la N.- 

E.—N.V., trecînd peste dealul 
“Cerătul și riul Dăsnăţuiul. Li- 
mita liniei de S. începe de la 
hotarul Giurgiţa, dela E.-V., tre- 
cînd ca și cea de N. peste dea- 
lul Cerătul și rîul Dăsnăţuiul. 
Limita liniei de E. începe de 

-la hotarul Giurgiţa, cu direc- 
țiunea' de la S. spre N.-E. pă- 
nă la com. Segărcea. Limita li- 
niei de V. începe de la hota- 
rul Lipovul; de la N. merge 

“spre S. pănă la căt. Portăreşti, 
com. Giurgiţa. Terenul comu- 
nei este accidentat -de dealul” 

înalt cam de 100 m., 
acoperit cu finețe și pășune și 
care are într'însul cariere de pia- 
tră, apoi de dealul Cerătul. Co- 
muna este udată de rîul Dăsnă-. 
țuiul, ce curge de la N.-V. spre 
„S. Pe şesul Cerătului este un 
pîriă numit Malaica-Slătioarele. 

Mai înainte com. 'se numea 
Cetăţuia-lui-Traian. Biserică este 
una singură, în' cătunul Cerătul, 
ce funcționează din 1883, între- 
ținută fiind de. comună. Are 5 
hect. proprietate. Serbează : hra- 
mul Sf. Ion Slataos și Cuvioasa: 
Paraschiva. E deservită de un 
preot şi 2  cîntăreţi. Este o 
şcoală : mixtă în cătunul Ceră- 
tul, întreținută de comună; are 
5 hect. proprietate; a fost: fre- 
cuentată în 1892—93 de .44. 
băeţi și 3 fete din căt,. Ceră- 
tul și de 3 băeţi din Malaica: 
Știu carte 26 persoane în Ce- 
rătul și 11 din Malaica. -Popu- 
laţia se urcă la 352 familii, sai - ! 
1675 suflete, dintre cari în Ce- 
rătul 1489 (737 bărbaţi şi 752 

femei), în Malaica 186 (92 băr- 
baţi și 94 femei), .



CERĂTUL 

După legea din 1879 sunt 15 

însurăţet; după cea din 1864 

sunt 191 locuitori împămînte- 

niți. Case sunt 92 în Cerătul 

şi 12 în Malaica; bordee 220 în 

Cerătul și 22 în Malaica. Ca- 

'sele mal toate sunt construite din 

bîrne şi zid. Suprafaţa. comunei 

este de 8259 pogoane, dintre 

cari: 7509 arabile, 100 finețe, 

50 izlaz, 200 pădure. Moșia Ce- 

rătul, cu venit de 360000 lei, în 

întindere de 6000 pogoane, a- 

parţine d-lui Ioniţă Geblescu; 

înainte aparținea d-lui Vlădo- 

ianu. Moșia Malaica-Slătioarele- 

. Cerătul aparţine statulni; aduce 

un venit anual de 61şo lei. A- 

ceastă moșie este dată în lo- 

turi, Pădurea Cerătul, în căt. Ce- 

rătul, în întindere cam de 100 

hect., aparține d-lui Ioniță Ge- 

blescu. Esenţe: ulmi, arțari, ju- 

gastri, aluni, tei și stejari. 

Vii se găsesc pe. moșia sta- 

tului Segărcea, în întindere cam 

de 300 pogoane; produc vin 
bun roșu. 

Sunt 2 mori de apă pe mo- 
"șia Cerătul, 

“Transportul se face cu carele 

şi căruțele pe şoseaua judeţeană 

Craiova- Bistreţul, ce străbate 

"com. pe o întindere de 3 kil. 

Prin apropiere de com. trece 

calea ferată Craiova-Calafat. 

In Cerătul sunt 7 circiumi și 

“13 comercianți; 8 fierari şi 2 
cizmari. 

Contribuabili sunt 450. 

Budgetul com. este la veni- 
turi de 3598 lei, 33 bani şi la 
cheltueli de 3142 lei, ş2 bani. 

Loc. posedă 320 vite mari cor- 
nute, 440 oi și 19 cai. 

Cerătul, sa/, jud. Dolj, pl. Jiul- 
d.-mj., comuna Cerătul, cu re- 
şedinţa primăriei. Are 1489 su- 
flete: 737 bărbaţi şi 7ş2 femei, 
Locuesc în 92 case și 220 bor- 
dee, construite din birne și zid.   
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In sat este o școală mixtă,' ce 

funcţionează din 1883 și'e în- 

- treținută de comună. Are ş hect. 

proprietate, Cursurile se pre- 

dai de un învățător. In. anul 

şcolar 1892-93 a fost frecuen- ! 

tată de 44 băeți şi 3 fete din 

satul Cerătul şi 3 băeţi din sa- 

tul Malaica. Cu virstă de școală | 

sunt 70 copii. Ştii carte 26 loc. 

In sat este o biserică, cu 

hramul Sf. Ion Slataos și Cu- 

vioasa- Paraschiva. E deservită 

de 1 preot și 2 cintăreți. 

Cerătul, zea/, jud. Dolj, pl. A- 

maradia,.. com. Zăicoiul, ce se 

lasă: din. dealul Rădinești, com. 

Rădinești, jud. Gorj şi merge pe 

limita comunei Băcești. Din a- 

cest deal se lasă Dealul-Leului, 

Inălțimea lui este de aproape 

120 m. E acoperit cu păduri. 

Culmea principală, din care se 

ramifică acest deal, este culmea 

Zănoaga, din jud. Gorj, ce se 

„lasă din culmea munţilor Părin. 

gul şi anume din virful Mușe- 

toaia. 

Cerătul, deal, pl. Jiul-d.-mj., co- 
muna Cerătul, jud. Dolj. 

Cerătul, poze, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-mj.,. com. Cerătul, satul 

Cerătul, în întindere de 6000 

pog. și aducind venit anual de 

360000 lei. Sunt 2 mori de a- 

pă pe moșie. 

Cerătul, zădure particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. Ce- 

rătul, satul Cerătul, pe moșia 

Cerătul. Aparține d-lui Ioniţă 

Geblescu și are o întindere de 

100 hect. Felul arborilor sunt: 

jugastru, arțar, alun, teii, ulm 

și stejar, 

Cerătul, şes, jud Dolj, pl. Jiul- 

d.-mj., com. Cerătul, pe care 

este situată comuna. 

CERBOAICA 

Cerbarului (Vălceaua-), zâ/- 
cea, trece prin com. Virtoapele- 

d.-j., jud. Teleorman, 

| Cerbăria, parte de pădure, pe 

moșia Stăncești, com. Curtești, 

pl. Tirgul, ind. Botoşani. 

Cerbătoarea, deal, jud. Boto. 

şani, com. Feredieni, pl. Coșula; 

este o parte din dealul 'Țencușa. 

Cerbătoarea, saii Gilgîitoarea, 

Ziriii, jud. Botoșani, iese din 
dealul Cerbătoarea, com. Fere- 

“dieni, curge spre:E., se uneşte 

'cu piraiele Hurgheș și Neaun și 
- se varsă în lacul Leahul, în par- 

tea de E.-a comunei Feredieni. 
Pe acest piriă, în com. Fere- 

dieni, sunt 4 mori de apă. 

Cerbătoarea, ponoare, prin care 

curge piriul Cerbătoarea, în com. 

Feredieni, pl. Coşula, jud, Bo- 
toșani, 

Cerbeni, sa, face parte din com. 

rur. Otești-d.-s., plasa Oltul- 

d.-s., jud. Olt. Cade în partea 

de N.'a comunei. Are o popu- 

lație de 510 locuitori. Aci e o 

biserică, fondată la anul 1810, 

cu hramul Cuvioasa-Paraschiva 

şi Sf. Nicolae. La 1861 s'a re- 
parat radical de d. Căpitănescu. 

Cerbeni, saz, face parte din com. 

Tur. Simburești, pl. Oltul-d.-s,, 

jud. Olt. Are o populațiune de 
72 locuitori, 

Cerbi (Crîngul), pădure, jud. 

“ Olt, situată la capul de E. al te- 

ritoriului com. Perieți, pl. Siul- 

d..s., pe văile și platoul dintre 

vălceaua Vediţei şi a-Oblegu- 

lui; de aci continuă mai spre 

S. Pădurea -cu - Crîngul, iar la 
N. se întinde Poiana-Braniștei,   Cerboaica, firîiaș, între comu-



“ CERBOANELE 

nele Ciolăneşti-din-Deal şi Zlo- 
teşti, jud. Teleorman. După ce 

„ trece prin pădurile din comuna 
Zloteşti, .se varsă în riul Te- 
leorman, tot în dreptul și pe 

„teritoriul comunei Zloteşti. 

Cerboanele, zî7f de munte. Este 
vîrful Cornetului-Mare, din com. 

rur. Buseşti, satul Nadanova, 

plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

"Cerbul, co. rur., pe apa Telcor- 

manul, jud. Argeș, pl. Piteşti, 

la 17 kil. de com. rur. Băscovul- 

Fleştii, (reședința subprefecturei), 

şi la 23 kil. de Pitești. Se com- 

"pune din satele: Arnota şi Cerbul, 

“avind împreună 110 case, locuite: 

de 95 familii, cu 478 suflete. In 

comună este o biserică, cu hra- 

mul Cuyioasa-Paraschiva, deser- 

„vită de 3 preoți, 2 cintăreți şi 

2 paracliseri; o şcoală primară 

„rurală; 2 circiumi. 

__ Budgetul. comunei pe. anul 
__1882—83 a fost de 558 lei, la 

venituri și de 552 lei la chel: 

tueli. - 
După o publicație oficială 

(1887), această comună numără 

__$o de: contribuabili şi are un 

budget de 1598 lei la venituri 
-„ şi de 1847 la cheltueli, 

Numărul vitelor era în anul 

1887 de 516 vite mari (474. boi 

şi vaci, 20 cai, 2 bivoli), și de 

"500 vite mărunte (300 oi și ca- 

pre şi 200 rimători). | 

Cerbul, saţ, cu 81 familii, jud. 

Argeș, pl. Pitești; face parte 

din com. rur. cu același nume. 

" Alcl este reședința primăriei. Are 

“o biserică, cu hramul Cuvioasa 

Paraschiva, deservită de 3 preoți, 

2 cîntăreți și 2 paracliseri; o 

școală primară rurală. 

Cerbul, Zea/, în com. rur. Or- 

dești, plaiul Cloșani, jud. Me- 

- hedinţi. . i 
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Cerbul, zea/, la S-V de comuna 
Prahova,. jud, 

Cerbul, /a6, în jud. Ialomiţa,- pl. 
Ialomiţa-Balta, în insula . Balta, 

pe teritoriul comunei Dudești. 

Cerbul, zane, jud. Bacăă, pl. 
Trotușul, com. Tirgul-Trotușul, 

pe teritoriul băilor Slănic. E aco- 

perit numai cu brazi. 

Cerbul, pzuute, în județul Buzăii, 

situat între comunele : Grăjdana, 
Cindești și Măgura, pe care le 

"separă. E acoperit cu pădure 

şi izlaz. 

Cerbul, pute, în judeţul Buzăi, 
com. Calvini, căt. Bisceni-d.-j., 

pe proprietatea Marcoșul. Are 

107 hect, i 

Cerbul, zzuze, în plaiul Rîmnicul, 

jud. R.Sărat, așezat în partea 

de N. a comunei Jitia, lingă pi- 
rîul Cerbul. :E acoperit cu pă- 

dură și pășuni. Vara se află pe el 

„stîne de oi. 

Cerbul, zuovzfă, jud. Brăila, cea 

“mai mare din teritoriul comu- 

nei Bordeiul-Verde, departe de 

6 kil. de. comună spre S..V. 

Cerbul, inovilă, jud. Brăila, si- 

'tuată la N.-E. de com. Filiul, şi 

la o depărtare de dinsa de 2 kil. 

Cerbul, pădure, în jud. Buzăi, 

com. Odăile, pe moşia Poso- 

beasca; face împreună cu Dil- 

ma un corp de 215 hect. 

Cerbul, îrup de pădure, pe teri- 

toriul comunei Mera, plasa Gir- 

lele, jud. Putna, proprietatea ră- 

zeșilor din com. Mera. Intinde- 
rea ei, împreună cu trupurile de 

pădure Arva-Seacă, Jitia şi Pis- 
lea, e de 389 hect.   

CERBULUI (CURMĂTURA-) 

“Cerbul, zirii, jud. Bacău, plasa 
„ Siretul-d.-s., com. Buhociul, care 

-. se uneşte-cu piriiaşele: Știrbul, | 
- Pleşul și Valea-Iazului și se var- 

să în stînga Siretului. 

Cerbul, zirîiaş, jud. Putna, for- 
mat pe teritoriul comunei So- 

veja ; se varsă în Șușiţa. 

Cerbul, ziriz, în jud. R.-Sărat, 
plaiul Rîmnicul-d.-s., com. Jitia. 
izvorește din muntele. Neculae, 

udă partea de V, a comunei, 

“trece prin căt. Vintileasca, şi se 
varsă în rîul Rîmnicul-Sărat, mai 

sus de căt. Intre-Rîmnice, după 

un curs de 10 kil. Valea sa 

este frumoasă, mărginită de o 

parte şi de alta: de munți înalți, 

acoperiți cu păduri seculare, iar 

pîriul, din cascade în cascade, 

se azvirle pănă la vărsarea sa. 

Cerbul, za/e, udă căt. Leleasca, 
com. Dobroteasa, pl. Oltul-d.-s., 

„jud. Olt. In această vale se varsă 

vălcelele: Dirmonul și Valea-cu- 

Araci, Cerbul, împreunîndu-se 

cu Valea-Cerbului, la hotarul - 

com. Otești-d.-s., formează gir- 

la Cungrea-Mică. 

Cerbul, vălcea, com. Proviţa-d..j., 

pl. Prahova, jud. Pranova, ce 

se varsă în vălceaua Drăgăneşti, 

şi împreună cu aceasta în riul 

Proviţa, tot în raionul comunei . 

Provița-d.-j. | a 

Cerbuleasa, șes și /uucă, în par- 
tea despre S. a comunei Voi- 

nești, pl. Stavnicul, jud. Iaşi. 

Cerbului (Cimpul-), cp, pl.. 
Jiul-d.-s., com. Florești, judeţul 
Dolj. | 

Cerbului (Curmătura-), pene, 
în jud. Buzăi, com. Chiojdul- 

din- Bisca; face hotar despre 
- Chiojdul-Mare din Prahova. 

i



CERBULUI (DEALUL.) 

Cerbului (Dealul-), munte, în 
jud. Suceava, com. Mădeiul, te- 
ritorul moșiei Borca. 

Cerbului (Dealul-), de, aco- 
perit cu păriure, în partea de 
E. a comunei Copălăul, pl. Co- 
șula, jud. Botoșani. 

Cerbului (Dealul-), lung p/a:ă, 
în jud. Buzău, com. Minzăleşti, 
coprins între piraiele Sturdza și 
Izvorul-Bădicului. 

Cerbului (Dealul-), ea/, în ju-. 
dețul Dolj, pl. Dumbrava-d.-j. 
E situat la N, de Verbiţa. 

Cerbului (Dealul-), Zza/, la N.- 
V. de com. Apostolache, plasa 
Podgoria, jud. Prahova. 

Cerbului (Grindul-), loc _ridi- 
cat d'asupra stufului înconjură- 
tor, în judeţul Tulcea, plasa 
Sulina, pe teritoriul comunei Sf. 
Gheorghe sau Cadirlez, în par- 
tea sudică a plășei și a comu- 
nei, nu departe de țărmul mării. 
Are o lungime de 5 kil., sta- 
bilind o comunicaţie între grin- 
durile Metăvă și acela al-Călu- 
gărilor. Are 12 hectare nepro- 
ductive. 

Cerbului (Izvorul-), izvor, în 
jud. Buzăii, com. Măgura; în- 
cepe în pădurea Măgura, se u- 

"nește cu Valea- Toacei, și dă în 
Valea-Blidărei. 

Cerbului (Măgura-), dea/, la 
N. comunei Giubega, pl. Băileşti, 
jud. Dolj. 

Cerbului (Movila-), pzodi7ă, în 
jud. Buzăii, com. Cernătești, pe 
Muchea-Șapocei. Dintr'insa în- 
cepe seria de movile, ce merg 
pănă în Brăila. Azi e aproape 
distrusă, fiind împrăștiată de 
căutătorii de comori.   
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Cerbului (Piscul-), zise, la N. 
de com. Apostolache, pl. Pod: 
goria, jud. Prahova. 

Cerbului (Piscul-),: zis, în par- 
tea de N. a comunei Star-Chioj- 

“dul, pl. Teleajenul, jud. Praho-. 
va. Se întinde de la N. la S. 

și servește pentru. cultură, 

Cerbului (Piscul-), pisc, la 7 
kil. spre N. comunei Recea, pl. 
Horezul, jud. Vilcea. 

Cerbului (Piscul-), vale, com. 
Pojogi, pl. Cerna-d,-s., judeţul 
Vilcea. 

Cerbului (Poiana-), foc izo/at, la 
N. comunei Recea, plaiul Ho. 
rezul, jud. Vilcea, 

Cerbului (Pirîul-), afreut al 
Negrei-Broştenilor, judeţul Su- 

ceava; are de tributar Piriul- 

Ungureanului, 

Cerbului (Plaiul-), munte, jud, 
Buzăii, pe frontiera Transilva- 
niei, între munții Stînca-Checi 
şi Tabla-Chesi. 

Cerbului (Valea-), ziriz, jude- 

țul Bacăi, pl. Trotușul, com. 

Tirgul-Trotușului, Ese din mun- 

tele Cerbul şi se varsă în pir, 
Slănicul, aproape de Cerdacul. 

Cerbului (Valea-), vaz, jude- 
țul Prahova, formată din văile : 
Clăbucetul- Baiului și Morarul. 

Se varsă în rîul Prahova, pe 
malul drept, spre N; de căt. 
Bușteni. Malurile sale sunt pră- 
păstioase și adinci. 

Cerbului (Valea-), va/e, jude- 
țul Olt, udă partea de N. a co-' 
munci Dobroteasa, pl. Oltul-d.-s., 
şi se varsă în girla Cungrea- 
Mare, tot pe teritoriul comunei 
Dobroteasa. 

  
    

  

CIIERCHEJENI 

Cerbului (Vîrful-), zădure, în 
jud. Buzăii, com. Măgura, căt. 

Ungureni. Are 214 hect, 

Cerbureni, saz, cu 350 loc., jud. 
și pl. Argeș; face parte din 
com, rur. Cerbureni-lașul. Are: 
o biserică, cu hramul Cuvioasa- 
Paraschiva, deservită de 2 preoţi 
și 1 cîntăreț; seaflăși o școală 
primară, 

Cerbureni-Iaşul, Con, rur.,- în 
apropiere de rîul Argeșul, jud. 
și pl. Argeșului, la 11 kil. de 
Curtea-de-Argeș, reședința sub- 

-_prefecturei, și la 36 kil. de Pi- 
tești. Se compune 'din satele: 

- Bărbălotești, Boroghineşti, Cer- 

bureni, Doblea,. Ruginoasa şi 

Valea-Jașului. Are o populaţie 
de 260 fam., saii 1150 suflete, 
din cari 20 Ţigani. In comună 
sunt 4 biserici, în satele:.: Băr- 
bălotești, Boroghineşti, : Cerbu- 
reni și Valea-lașului; 2. şcoli 
“primare rurale, una de băeți și 
alta de fete. 

Sunt 3 cârciumi. 

Budgetul comunei, pe anul 

1882—83, a fost de 1713 lei la 
venituri şi de 1658 lei la chel- 
tueli, 

Pe teritoriul acestei comune 
se găsesc mine de lignită, încă 
neexploatate, 

După o publicaţie oficială 
(1587), această comună numără 
200 contribuabili şi are un bud- 
get de 2549 lei la venituri și 
de 2598 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor, în anul 1887, 
a fost de: 660 capete vite mari 
(600 boi şi vaci, 60 cai) și 1160 
vite mărunte (800 oi, 60 capre 
și 300 rîmători), 

Cercelului (Valea-), vaz, în jud. 
Buzăă, com. Vintilă- Vodă, com. 
Bodinești, 

Cerchejeni, sa/, jud. Botoșani,



CERCHEZ-CHIOI 

„Situat pe coastă de deal în par- 
tea dreaptă a piriului Ursoaia, și 
în partea de Nord a comunei 
Dracșani, pl. Miletinul. Se în- 
tinde pe o suprafață de 2446 
hect.; cu o populaţie de 150 fa- 
milii, cu 600 suflete. Are o bi- 

- serică, deservită de 1 preot și 
2' ciatăreți; 1 şcoală întreținută 

„de comună cu 1 învăţător și 23 
şcolari; o cîrciumă, 

Vite sunt: 235 boi şi vaci, 

38 cai mari şi mici, 224 oi, 54 
mascuri, 

Sunt 28 stupi cu albine, 

Cerchez-Chioi, sa, în judeţul 

Constanţa, pl. Mangalia , cătunul 

com. Cara-Omer,situat în partea 

sud-vestică a plășei şi a comu- 

nel, la 10 kil. spre S.-V. de că- 

tunl de reședință, Cara-Omer. 

Este aşezat pe valea Cerchez- 

Chioi, tocmai în locul unde a- 

- ceastă vale are malurile mai rî- 

„ poase şi mai stincoase, şi este 

închis la E. de dealul Bair-Me- 

- zarlic cu virful 'săii Cerchez-luc 

(187 metri), și la V. de Dea- 

lul-Morii, 

Suprafața sa este de 1750 hect., 

“dintre care 25 hect. sunt ocu- 

pate de vatra'satului și de gră- 
dini. Sunt 33 case. 

Populațiunea sa, compusă mai 

“ toată din Bulgari, este de 104 

familii, cu 360 suflete, 

„Drumuri comunale vin de la 

satele: Docuzaci. Mamuzii, Bai- 

ram-Dede, Alibi- Chioi, Dere- 

Chioi și Hairam-Chioi, 

Cerchez-Chioi, va/e, jud. Cons- 

tanţa, pl. Mangalia, com. zur, 

Cara- Omer, cătunul Cerchez- 
Chioi. Cerchez-Chioi este un alt 

nume al văel Afighimea ce vine 

din Bulgaria și se unește cu 

valea Scender. Numele -de Cer. 

chez-Chioi îl păstrează de la 

“hotarul spre - Bulgaria pănă la 

satul Mamuzli. Este .. coprinsă   
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între dealurile: Bair-Mezarlic la 
E. şi Dealul-Murii la V. Are 

malurile înalte, ripoase și pe 
alocurea pietroase. Printr'însa 

merge drumul comunal Dere- 
Chioi-Calfa-Chioi, 

Cerchez-Iuc-Bair, dea? în jud. 
Constanța, pl. Mangalia, com. 
rur. Edil-Chioi, căt. Edil-Chioi. 

E situat în partea nordică a 
plășei și cea sud-vestică a comu- 

nei. Are 93 m. înălțime în virful 
Balabanar-Tepe, care domină sa- 

tul Edil-Chioi, căile Cealic-Cum- 

Ceair şi Amzacea-Dere. E tăiat 

de drumul județean Medjidia- 

Mangalia. Se prelungeşte la E. 

cu dealul Meragi-Bair. E aco- 

pezit cu fineţe și semănături. 

Cerchezele, /oc izola, com. rur. 

Negomirul, pl. Văilor, jud. Me- 
hedinți. 

Cerchezeni, fost cătun separat, 

acum contopit cu satul Gimbă- 

şeni, comuna Cosimbești, pl. Ia- 

lomița-Balta, jud. Ialomiţa. 

Cerchezoaia, pădure, a statului, 

jud. Ilfov, pl. Znagovul, lingă 

„satul Ciocănești, în întindere de 

210 hect. 

Cerchezoia, va/e, jud. Iași, for- 

mată de dealurile Perișorul și 

Cerchezul, pe moşia Păuleni, 

com. Roșcani, pl. Turia. 

Cerchezul, dea/, care, împreună 

cu  Perișorul, formează valea 

Cerchezoaia, pe moşia Păuleni, 

com. Roșcani, pl. Turia, 

Cerchezul, :2z, în suprafață de 

2 hect. 15 arii, pe teritoriul sa- 
tului Șendriceni-d.-s., plasa Co-- 
şula, jud. Dorohoiii. 

Cerchezului (Dealul-), munte, 

în jud. Buzău, comuna Minză-   

CERDAC (LA-) 

lești, căt. Săreni, cu virful cel 

mai înalt numit Piatra-Pițigoiu- 
lui. Face hotar despre comuna 

Trestioara. 

Cerchezului (Valea-), îzzor, în 

jud. Buzăi, comuna Mînzălești, 

căt. Săreni. Se scurge în valea 

* Poiana-Ascunsă. 

Cerc (Fintina-cu-), foc so/at, 
„ în jud. Buzăă, comuna Gura Să- 

răţii, căt. Ciuhoiul, “ 

Cercei, saz, face parte din com. 

rur. Dobrești, plasa Podgoria, 
jud. Muscel. Este situat în cen- 
trul comunei, pe malul stîng al 
gîrlei Cîrcinovul și e străbătut de 
valea Orjanca și valea Florea. 

Are o biserică de zid, cu hra- 

mul Adormirea, deservită de 1 
preot și 1 dascăl. Populaţia sa- 
tului e de 381 locuitori (182 băr- 
baţi și 199 femei), din cari 83 
capi de familie, 

Cercul, saz, din com. Ciurea, pl. 

„ Codrul, jud. Iași, situat spre N. 

de satul Ciurea, peste pîriul NIi- 

colina, pe dealul Niţelea și Ște- 

“jăruşul și pe valea dintre aceste 

dealuri. Are 34 familii, cu 143 

suflete. “Teritoriul satului este 

acoperit de vii și livezi, 
Numărul vitelor este de 158 

capete, din cari: 131 vite mari 
cornute, 12 cai și 15 rimători, 

Cercul, 202, în jud. Iași, com. Ciu- 

rea, pl. Codrul, pe șoseaua din- 
tre satele . Podișul și Cercul, 

peste piriul Nicolina. 

Cercurăriei (Dealul-), dea, pl. 
Siretul-d.-s., jud. Bacăii, de pe 
teritoriul comunei Oţeleşti, 

Cerdac (La-), sas, jud. Bacău, 

pl. Trotușul, com. Tirgul-Tro- 

tușul, la jumătatea drumului dela 

Tirgul-Ocna, la băile Slănic. Iu



CERDAC (LA-) 

sat se află o biserică catolică 

și o școală. 

Cerdac (La-), pzamire dată punc- 
ului unde a fost casa pro- 

prietarului Costache Negri, pe 

"moșia Slobozia-Negrea, comuna 

Călmăţuiul, pl. Birlad, jud. Te- 
cuciii. 

Cerdacul, mauute, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, de pe teritoriul com. 

Tirgul-Trotușul. E stincos şi aco- 
perit cu păduri, 

Cerdacul, gzaf, în jud. Vasluiii, 

_- partea de E. a satului Buda, 
din com. Buda-Rafaila. | 

Cerdacul, punte, jud. Neamţu. 

„ Cerdacul, pisc, jud. Vasluii, pe 

- culinea dealului ce desparte com. 

- Doagele de Plopana, din jud. 
- Tutova, 

Cerdacul, ziriă, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, comuna Tirgul-Trotuș, 

care trece pe la Cerdacul şi 
- se varsă în Slănic, pe dreapta, 

Cerdacul-Cuconului, /oc, jud. 
Dorohoiii, pe o margine a cul- 
mei înalte a dealului pe care 
se află așezat satul Bagiurea, 
comuna Darabani, plasa Pru- 

tul-d.-j. 

Cerdacul- lui- Cantemir, oc, 
- jud. Fălciii, pe dealul despre V. 

a satului și comunei Urlaţi, pl. 
Mijlocul. 

Cerdacului (Movila-), movi/ă, 
“însemnată, în plasa şi jud. Tul- 

„ cea, comuna Beș Tepe; situată 
în “partea centrală a plăşei și 
sud-vestică a comunei, 

Are 180 m., dominînd asu- 
- pra căilor comunale Sari-Ghiol- 
Beș-Tepe-Pirlita. 

E acoperită cu verdeață,   
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Cereanca, pădure, jud. Ilfov, pl. 

Znagovul, între pădurea Riivasa 
- şi: riul Ilfovăţul. 

Cerebucul, Pictor de munte, jud. 

Baciu, pl.. Muntelui, com. Brus- 

turoasa, înalt de 1096 m., si- 

tuat. pe graniță, despărțind văile 

pîraielor Ciugheșul și Agăpi- 

„oasa. Aci, delegațiunea delimită- 

“rei din Viena, a făcut să revină 

Rominiel 4 hect. 

Cerebucul. W. Ciurubucul, schit, 
jud. Neamţu). 

Ceretul, cătun, al comunei Scoar- 
ţa, plasa Amaradia, jud. Gorj. 

„Se leagă la N. cu cătunul de 
reședință prin drumul care stră- 
bate linia ferată Tirgul. ]iii- Fi- 
liași; spre S.-E. cu com. Pojo- 
geni. | 

Este un drum care leagă Co- 

păcioasa, Ceretul cu Pojogeni. 

Linia ferată Tirgul. Ji - Filiași 

are ca stație mai apropiată gara 

Copăcioasa.. 

Situat pe deal, are o supra: 

față cam de 142 hect., din cari 

7I hect. arabile, ş hect. vie, .3 

hect. prunet, restul: finețe, pă- 

dure și tufăriș, 

Locuitorii ai: 45 pluguri, 

I căruţă cu cai, 35 care cuboi, 

5 fîntîni cu cumpănă, 30 stupi. 

"Are o populaţie de 105 fami- 

„ii, cu 358 suflete, din cari 98 
contribuabili. 

Vite sunt: 239 vite mari cor- 

nute, 12 capre, 12. rîmători şi 

9 cai, 

Are o' biserică, construită la 

1538, de un căpitan, Dragoman. 

Aceasta se vede de pe biletul 

“scris pe pristolul bisericei. Bi- 

serica poartă numele căpitanului 

- şi e deservită de preotul din 

cătunul de reședință; are și un 
cîntăreț. 

Ceretul, dea/, judeţul Gorj. Face 

  

- jud. Olt,   

CERII (VĂLCEAUA-) 

parte din regiunea dealului Ba- . 
nul. Are o direcție paralelă cu 

„valea Copăcioasa, care o limi-- “ 
„tează la S., formînd ast-fel,. cu 

înălțimile despre N. ce vin din. 
- culmea Moldovișului, un defileii. 

Are o populație de 62 fami: 
lii, cu 225 suflete, din cari 64 
contribuabili. - 

Locuitorii posedă: 22 pluguri, - 
IO care cu boi 'și 1 căruță 
cu cai. 

Vite sunt: 100 vite mari cor- 
nute, 200 oi, 7 cai şi 50 1i- 
mători. n 

Cătunul e udat de piraiele Cer- 
nădia şi Șușiţa, | 

Printr'însul trece șoseaua « co- 
- manală, 

Se află 3 mori pe apa Șușiţa 
și 7 puțuri. 

In Ceretul este o biserică, de. 
servită de 1 preot și 1 cîntăreţ. 

Ceretului (Braniştea-), bran. 
fe, pe moşia statului Trivalea, 

din com. Netoţi, pl. Teleorma- 
nului, jud. “Teleorman. Are o 
întindere de 16 hect. 

Cergănești, mahala a | orașului 
Caracal, la S., în partea de unde 

pleacă șoseaua spre Redea. 

Cerghicea (Cerbicea), ziriiaș, 
jud. Bacăi, pl. Siretul-d.-s., com. | 
Filipeni, care udă satul 'Frun- 
teşti și se varsă d'a stinga pi- 
riului Dunăvăţul, 

Cerii (Drumul-), ram, jud. Te. . 
leorman. Acest drum nu mai exi- 

stă, fiind acoperit, în mare par- 

te cu arături. El venea despre 
trecea pe lingă co- 

munele Liţă, Segarcea, Dracea, 

Ologi şi se împreuna cu Dru- 

mul-Țintei, pentru a merge la 
Zimnicea. 

Cerii (Vălceaua-), ză/cea, la S. 
de com. Măgureni, jud. Telcor-



„. cinci “cătune: 

CERÎNGUL 

man. Se. înfundă în Valea-Brat- 
covului, . | 

Cerîngul, za/e, jud. Dolj, plasa 
_Dumbrava- d. -j., com. Poiana- 
Pleniţa, prin care trece limita 

“de E. către com. Caraula. 

“Cermăgura, dea/, în jud. Neam- 
țu, prelungirea către V.-S. a ra. 

- murci muntelui Cernegura. E 

.. situat în com, Calul- Iapa, plasa 
Piatra-Muntele. 

Cermegeşti, cor. rur., pl. Cerna- 
d.-s., jud. Vilcea, compusă din 

Bărbărigeni, Bră- 

tulești, Chiriceşti, Sueşti şi Pe- 

șteana. 

Este situată pe stînga rîului 
„ Cerna,pe dealurile al-Oilor și al- 

Viilor, la 45 kil. departe de re- 
- şedinţa județului şi la 40: kil. 
„de a plăşel. Reşedinţa comunei 

este în căt, Chiricești. 
„Are o populaţie de 1432 lo- 
„_cuitori, 629 bărbaţi şi 803 fe- 
„ mei; 501 capi de familie, din 

- cară 400 contribuabili, Locuesc 

în 510 case. 

In comună sunt 4 biserici: 

la Bărbărigeni, Brătulești și Pe- 

șteana. 

Vite sunt: 8 cai, 16 epe, 1ş2 

boi, 216 vaci, 372 capre, 341 

"ci și 618 porci. 

Pe riul Cerna, în raionul co- 
munci, e o moară, 

Locuitorii toți:sunt moșneni. 

Are o școală frecuentată de 

17 copii, 11 băeţi și 6 fete. Clă. 

„ direa, bună, e proprietatea co- 
- munei, Ştii carte 153 bărbaţi | 

și 12 femei. 

Sunt 150 stupi cu albine, 

Toată comuna se întinde pe 

„o suprafață de 1470 hect. - 

, Țuică se fabrică. cam vr'o 

- 40000 decal. 

„Veniturile comunei se urcă la 
4260 lei și cheltuelile la 3629. 

Este coprinsă între com. Ciu-   
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magi, Măldărești, Stănești, Coie- 

ni şi Glăvile. O şosea: comunală 
înlesnește comunicaţia între a- 

ceastă comună şi comunele: Co- 

"ieni și Roești, spre reşedinţa ju- 

deţului, și cu Stănești, Virleni, 

Zăvoeni și Măciuca, 'spre Dră- 

gișani şi Craiova. Vălcele sunt: 

Brătăneasa, Ursoaia şi Olteanca. 

" De-alungul Cernei, spre V. de 

vatra satului, este lunca comu- 

nei, destinată pentru cultura ce- 
realelor. 

Cermegeşti, gea/, în raionul co- 

Cerna- | munei Cermegeşti, pl. 

d.-s., jud. Vilcea, pe care se 
cultivă 133 hect, vie, 

Cerna, plai, în jud. Mehedinți. 

Și-a luat numele de la riul Cerna, 

„ce îl udă în partea de V. Se 

mărginește: la. E. cu plaiul Clo- 

şani şi pl. Motrul-d.-s.; la S. cu 

pl.. Ocolul-d..j.; la V. cu Bana- 
tul, de care e despărţit prin 

riul Cerna; iar la N. cu plaiul 

Cloşani. Acest plaiii este format 

din 18 comune, și anume: 

Balta (cu căt. Balta și Sfo- 

dea); Bi/vănești (cu căt. Bilvă- 

nești şi Călinești); Băsești (cu 

„căt, Băseşti, Budănești, Cracul- 

- Lung şi Păisăști); Buseșii (cu 

căt. Buseşti și Nadanova); Cer- 

na- Virful (cu căt. Cerna-Vîrful); 

Cireșul (cu căt. Cireşul, Jupă- 

nești și Negrușea); Costeşti (cu 

căt. Costești); Di/bocifa (cu căt. 
Dilbociţa); Dilma (cu căt. Dil- 

ma, Runcușorul, Dealul-de-Ru- 

dina și Simsca); Codeanul (cu 

căt. Godeanul și Păunești); Gor- 

nenți (cu căt. Gornenţi și Mă. 
lărișca); Gornovrjfa (cu căt. Gor- 
novița); //ovăpul (cu căt. Ilovă. 
țul, Borcăneşti, Firizul şi Ra. 

„ cova); Îsvernea (cu căt. Izver- 
„ nea și Cănicea); Jfarza (cu căt. 

Marga, Călinești şi Șiroca); P- 
deni (cu căt. Podeni); Prejua 

„(cu căt. Prejna); Si/iștea (cu   
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căt, Siliștea, Drăghiești, Godea.- 

nul şi 'Turtaba). 
Plaiul Cerna ocupă poziţiu- 

nea cea mal muntoasă a jude- 

țului Mehedinţi. Iși are reșe- 
dinţa în com. rur. -Balta. 

Este străbătut de șoseaua ve- 

cinală Halînga-Balta-Baia-de-A- 
ramă. - 

Cerna, com. rur., în jud. Tulcea, 

“pl. Măcin. E situată în partea 

vestică a județului, la 53 kil. 

spre $.-V. de orașul Tulcea, 
reşedinţa districtului, şi în par- 

“tea estică a plășei, la 25 kil. 
“spre -S.E. de orășelul Măcin, 

reşedinţa plășei. 

Numele săi e bulgăresc și 
însemnează Negru. 

Hotarul amănunţit al comu- 

-_nei este următorul: plecîud din 

virful Almalia. (al Dealului-lui- 

Negoiă), se îndreaptă spe S..E., 

pe muchea dealurilor David: şi 
Amzalii pănă la virful pietros 
de 250 m., în apropiere de sa- 
tul Balabancea; de aci iu o di- 

recțiune generală spre S.-V,, 

trece pe la poalele virfului Cerna, 
taie valea Jaila, și se urcă în 

dealul Hasanlar, de unde se în- 

dreaptă spre N.-V., trece iar 
prin valea Jaila, taie Valea-Cer- 

nei, pe de-asupra comunei Sa- 

tul-Noi, de lingă care se în- 

dreaptă spre N. pe lingă șoseaua 

judeţeană Măcin-Satul-Noi, pe la 

“ poalele dealului P.-Roșie, taiend 

Valea-Ulmului și, trecînd printre 

” dealurile Priopcea, Cara-Cicula 

şi Bujorul; de aci o ia spre E. 

pe muchile dealurilor Megina 

şi Daiaman-Bair și se urcă în 

virful Almalia, de unde a plecat, 

Forma lui este aceca a unui 

patrulater neregulat. Lungimea 

perimetrului este de 32 kil.:In- 

tinderea totală este de 5895 

hect. | 

Se mărginește la N. cu co- 
„ imuna Greci, de care se des:
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parte prin dealurile Priopcea, 
Megina, Daiaman-Băir; la E. 
cu comuna Balabancea, de care 
se desparte prin dealul Amzalii; 
la S.-E. cu cătunul Ac-Punar (al 
com. Cirjelari); la S.V. cu co- 
muna Satul-Noii ; la V, cu com. 
Turcoaia, de care e despărțită 
prin şoseaua judeţeană. 

Dealurile, cari brăzdează co- 
muna, pietroase şi acoperite cu 
păduri, sunt: dealul Piatra-Roşie 
(cu vârful Cerna, 161 m.)la V.; 
dealul Cara - Cicula,. Priopcea 
(402 m.), 'Curt-Bair la N.-V.; 
Megina, Tichi-Bair, Ciplac-Bair, 
Caplan- Bair,. Elan- Bair, Daia- 
man-Bair, Almalia (370 m.) la 

Ne; David, Amzalii (320 m.), 
Cerna (242 m.) la E.; Para- 
Bair, Raman- Bair, Orta-Derea, 
Saia-Cula și Sut-Bair, prin în- 
teriorul comunei. 

Apele, cari o: străbat sunt: 
valea. Cerna, care o udă prin 
mijloc trecînd și prin sat şi a- 
fluenții săi: valea Megina la 
N.-V., Valea-Ulmului la V., va- 

„lea Jaila la S. 
Întinderea comunei este de 

8193 hect., din cari: 80 hect. 
ocupate de vatra satului; 5816 
hect. ale: locuitorilor și 2298 
hect, ale statului. 

Populaţia acestei: comune e 
„-compusă din Bulgari, în maio- 

ritate, şi din Romîni. - 
- Sunt 386 contribuabili, 
Are o școală, fondată de ob- 

ştia locuitorilor, în anul 1880-81; 
are 2 învățături și este frecuen- 
tată de 176 elevi. Şcoala are 
IO hect. pămînt arabil. 
Comuna are 2 biserici, una 

cu hramul S-ţii Arhanghel Mi- 
hail şi Gabriel; sa fondat de 
locuitori în anul 1841. Iată tra- 
ducerea inscripțiunei bulgărești 
ce se află săpată d'asupra în- 
trărei: o 

«Această sfintă şi dumnezeiască bi- 
serică s'a ridicat aproape de Măcin, în. 

. hect. 
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Cerna, în apropiere de Dunăre () în 
anul 1840, la acest loc, cu hramul S-ţiy 
Archangheli Mihail şi Gabriel, în zilele 
îmoăratulut turcesc Sultanul Mahmut 
şi a Mitropolitulut T. “[, Seronim şi a 
Epitropului Domiu Monciovici, cu casa 
și fit luls. 

Este “deservită de un preot 
paroh și un cîntăreț, și are 17 

A doua biserică e construi- 
tă tot de locuitori, 

Este și o geamie deservită de 
un hoge și posedind ș hect, 

Din cele 8113 hectare, 4317 
hectare sunt locuri arabile, din 
cari 235 hectare ale Statului, 
restul ale locuitorilor, 3041 hect. 
cu tapii și 1975 hect. în lo- 
turi de la Stat; 150 hect, pă- 
dure, 503 hect. finețe și izlaz, 
60 hect. pămînt neproductiv. 

” In comună sunt 330 agricul- 
tori, avind 212 pluguri şi 1 
mașină de secerat, 

Vite sunt: 8032 capete, din 
cari 1211 boi și vaci, 587 cai, 
597 oi și 271 capre. 

Sunt 3 meseriași (1 dulgher 
şi 2 fierari); 8 comercianți, (4 
băcani și 4. cîrciumari). Se află 
aci 2 mori de apă, 8 de vint 
'şi 1 cu abur. 

Budgetul comunei este de 
6597 lei la venituri și 5770 lei 
la cheltueli. 
„Căi de comunicaţie sunt: șo- 

seaua județeană Tulcea-Măcin ; 
4 drumuri comunale ce leagă co- 
muna Cerna cu comunele înve- 
cinate: Satul - Noi, Picineaga, 
Turcoaia, Greci, Ac-Punar. 

Mai înainte satul a fost tur. 
cesc şi așezat la 800 metri mai 
în vale de cit cel actual. 

Cerna, deal, în jud. Tulcea, pl. 
Măcin, pe teritoriul com. rur. 
Cerna. Se desface! din ramu- 

„rile vestice ale dealului Amza- 
lii; se întinde spre V., avindo 
direcțiune generală de la N.-V. 
spre S.-E., brăzdind partea es- 

  

  

CERNA 

tică a plășei și cea sud-estică a 
comunei. Se întinde prin văile 
Cerna și Jaila, făcîndu-le amîn- 
dorura maluri înalte și pe alo- 
curea pietroase. Natura lui e 
stincoasă. Are o înălțime de 
242 m. E punct trigonometric 
de observaţie de rangul al 3-lea, 
dominind asupra satelor Cerna, 
Satul-Noi şi. Ac-Punar şi asu- 
pra drumului judeţean Măcin- 
Babadag. Este acoperit cu pă- 
şuni și livezi. 

Cerna, zîpf de deal, în județul 
Tulcea, pl. Măcin, pe 'teritorul 
comunei rur. Cerna. Este punc- 
tul culminant al stîncosului deal 
Piatra- Roșie, situat în partea 
centrală a plăşei și cea vestică 
a comunei. E de natură stincoasă, 
Se ridică pănă la 163 m. E 
punct trigonometric de obser- 
vaţie de rangul al z-lea, domi- 
nind asupra văei Cerna, şi sa- 
telor Cerna și Satul-Noi, pre- 
cum şi asupra drumului jude- 

"țean Măcin-Satul-Noii. Este aco- 
perit cu mușchii, și lipsit de 
pășuni, 

Cerna, deal, în centrul comunei 

Marginea, pl. Cerna-d.-j., judeţul 

Vilcea. | 

Cerna, ră, în judeţul Mehedinţi, 
plaiul Cloșani, și plaiul Cerna. 

Izvorește în formă de bolboros 

foarte mare, dintr'o peșteră, 

din poalele muntelui Girdoma- 

nul, de desuptul plaiului Girdo- 

manul, care duce de la Cerna 

la munții Giîrdomanul, Stîna- 

Mare, Micușa, și la graniță. 

De la sorgintea «i, şi pănă 

la albia mare, ce-şi croește, 

Cerna scoboară o distanță de 

300 m; în albia mare se 
uneşte cu micul piriiaș Cerni- 

şoara și împreună formează pu- 

ternicul curs al apei Cerna, 

care se îndreptează spre plaiul
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 Bulzului;: de aci își urmează 
- cursul către plaiul Oslea, unde 
„eşind, din stincile Corcoaiei, în 
Lunca - Frasinului oferă călăto- 

„„.rului cea mai frumoasă prive- 
- lişte ; 

- ților plaiuluf Cloșani 

primește piraiele. mun- 

şi “cel 
din urmă Piriul- Craiovei saă 

- Craiovița, de la gura căruia în 
jos formează granița țărei des- 
pre Bana: pănă la ! Precipițiul- 

„Fete, 

„De la Precipiţiul-Fetei, trece 
-:pe teritoriul Banatului-l'emişoa- 
-“rei şi își urmează cursul pe la 
băile Mehadia pănă la Dunăre 

; în care se varsă pe partea de 
„E. a oraşului Orșova, - 

Până la 1848, Cerna forma 

granița, pănă la Dunăre, des- 
„. părțitoare între Romiînia, și Ba- 

Cerna, rîz, jud. Vilcea, cel mai. 

natul-Temișoarei. 

mare afluent al Oltețului. Izvo- 
„ reşte din muntele Cursorul (Cor- 
„..șorul). Curge de la N. către 

„S-E. aproape în direcţie pa- 
”-ralelă cu Oiteţul pănă în drep- 

__se întoarce către 'S.-V. 

tul comunei Mâăldărești, de unde 

și se 

- varsă în Olteţul, puţin mai. jos 
- de com. Otetelișul, după ce a 
„parcurs aproape 80 kil. 

Lărgimea medie a apei este de 

- 6", adincimea de 0",şo, iar iu- 

„țeala curentului de 3" pe secundă. 

- Lărgimea medie a albiei este 

de 12". Fundul conţine pietriș, 

„iar țărmurile aă de la 1"'la 1,80 
înălțime. | 

De la origine şi pănă la co- 

: mina Fometeşti, valea sa este 

„ foarte. îngustă, adincă, nepopu- 

„lată şi impracticabilă. De la 

” Fometeşti înainte începe a se 

„lărgi treptat, a fi populată și 
. productivă, dar nu devine via: 

„bilă de cît la vale de comuna 

„. Broșteni. Lărgimea văei între 

.. Broșteni și Valea-Mare, 'variază 
„de la 1 la 2 kil. 

    

„dela NE. spre S.-V,, 

„de 18 kil. 

- chisă pe dreapta de .dealurile 

. Orta-Dere, Saia-Cula, Para-Bair 

. Noi, 

- neagăi, precum pe cea centrală 
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„Pe. valea Cernei trece șoseaua 
„ judeţeană, care, plecînd din Cra- 

„ iova, duce la R.-Vilcea, după 
ce a suit Valea-Cernișoarei şi 
scoborit pe aceea a Luncavăţu- 
lui pănă la Slăvitești. 

Cerna primeşte pe stinga pi- 
„"raele: Marița și Recea. Cel mai 
- principal afluent al ei este Cer- 

nișoara, 
Riul Cerna udă partea de V, 

a plaiului Horezul și partea de 
S. a plășilor Otăsăul şi Olte- 
țul-d.-j., trecînd prin comunele 
„Slătioara, Cireșiul, Pojogi, Băl- 
teni, Lăpuşata, Măldărești, Mo- 
doia, - Dejoiul, Rusănești.. etc., 

„Se varsă în Olteţul, la comuna 
a Otetelișul. 

Cerna, pirii, în județul Tul- 

cea, plasa. Măcin. Izvoreşte din 

- „poalele sudice ale dealului Da- 

vid, dintre virfurile Orta-Dere 

și Sut-Bair; se îndreaptă spre 
N., avind o direcțiune generală 

trece 
prin mijlocul. satelor Cerna, că- 

ruia "i-a și dat numele săi și 

Satul-Noii; de aci o ia spre V. 

şi se varsă în riul Ai-Orman 

sai. Picineaga. Cursul :lui: este 

Valea sa este în- 

şi Piatra-Roșie, iar pe stînga 

"de dealurile Sut-Bair,  Amzalii . 

și Cerna. Udă partea. centra- 

lă a comunelor . Cerna, Satul- 

pe cea nordică a Pici- 

şi sudică a plășei Măcin. Malu- 

„rile sale, de la izvor și pănă la 
Satul-Noi, sînt ripoase. 

Basinul său este întins; are 
„0 întindere de 209 kil. pătrați, 

sait 20090 hectare, .coprinzind 

partea centrală a plășei și te- 
-ritoriile comunelor. Cerna, Sa- 

tul-Noii, partea. nordică a co- 

„ munei Cirjelari și pe cea nord- 

estică a comunei Picineaga. E 
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" coprins între. dealurile Piatra- 
Ascuţită, Priopcea, Caracicula, 

„. Gorgova la V.; Megina, Alma- 

„lia, Daiaman-Bair la N.; David, . 
Amzalii, Carapcea la E.; Ciu- 
"bucluc-Bair, . Cuicuc- Cara, Di- 

„. cadael şi Hasanlar la S, 

Afluenți, pe dreapta: Valea- 
Megina și . Valea-Ulmului; pe 

- stinga: Valea-Jaila, unită cu Ac- 
Punar. 

Cerna-Virf, comună rurală, în 
jud. Mehedinți, plaiul Cloșani, 
la 47 kil. de orașul Turnul-Se- 

„ verin, și la 18. kil. de Baia-de-A- 
"ramă, reședința plășei, E si- 
tuată. ps Valea-Coșuștei, între 
dealuri mari, E formtă dintr'un 

. Singur sat. Are 300 locuitori, din 
cari 69 contribuabili. Locuesc 

“ în 99 case. a 

Locuitorii . posedă: “10 plu- 
„guri, 25 care cu boi, 2 căruţe 

cu cai, și 200 stupi. Are o bi- 
serică, deservită de 1 preot şi 2 

: cîntăreţi. Budgetul comunei are 
„la veaituri 655 lei, iar la chel- 

tueli 364 lei. Numărul vitelor : 
409 vite mari cornute,. 35 cai, 
699 capre, 400 oi Și 200 ri- 
„mători. i 

* Comuna Cezna- Virt este le- 
gată prin o: șosea. .comunală de 
şoseaua vecinală Balta-Baia-de- 
Aramă, care . atinge și terito- 

„riul acestei, comune. 

Cernaia, com. zur, în jud. Me- 
hedinţi, plasa Motrul-d.-j.-Dum- 
brava, la distanță de 51 kil. de 

„ Turnul-Severin. și la 7 kil. de 
Strehaia, reședința plășei. E si- 
tuată între dealurile. Vlădășeș- 
tilor şi Vieşilor, formînd comună 
cu cătunele Vlădășești și Vieşti. 
Are o populaţie. de 900 locui- 

„tori, din cari 150 contribuabili, * 
"Locuesc în 180 case. 

Se mărgineşte la E. cu com. 
Munţi-din-Faţă; la S. cu com. 
Strehaia ; la V. cu com.. Valea-
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Bună și parte din Voloiac; și 

la N. cu com. Jirovul. 

Locuitorii posedă : 20 pluguri, 
42 care cu boi și 5 căruțe cu cai, 

Sunt 26 stupi. 

Are: o biserică, deservită de 

I preot şi 1 cîntăreț; o școală, 

cu o învățătoare, frecuentată de 

25 elevi şi 2 eleve, 

Budgetul comunei are la ve- 

nituri 1314 lei şi la cheltueli 
612 lei. 

Vite sunt: 460 vite mari cor- 

nute, 18 cai, 500 oi, 30 capre 
şi 40 rimători, 

Prin comună. trec pîraiele: 
Cernaia, care se varsă în riul 

Motrul ; Fintîna-Mare, care se 

* varsă în lacul Balta-Rece. 
Cîmpii în această comună sunt: 

Fintîna-Mare, Gura-Văci, Poia- 

na-Mare, Poiana-Popii- Dinu şi 

poiana Gruia, 
Dealuri sunt: Dealul-Cernii, 

“al-Vlădeșştilor, Glămeia, Chicioa- 

ra şi Dealul-Mare cu vii. 

Comuna are o șosea comu- 

_mnală, care o leagă de șoseara 
vecinală Strehaia-Broşteni-Baia- 
de-Aramă. 

Cernaia, ziriz, în jud. Mehedinți, 

pl. Motrul-d.-j. Curge pe teri- 

toriul comunei Cernaia și se 
„varsă în Motru, 

Cernata, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Ocolul-d.-s.; ţine de comu- 

na rurală Husnicioara. Are 70 
case, 

Cernatul, ea, la E. de com. 

Călugăreni, plasa Cricovul, jud. 
Prahova. 

Cernatul, gir/ă, ce izvorește din 

“muntele Ciortea, com. “Călugă- 

reni, pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Curge spre S. pănă la un punct, 

de unde o îa spre E. și se 

varsă în girla Boboci, pl. To- | 
-. hani,. jud. Buzăă. 

  

Cernatul, mzzne, în com. Goi- 

deşti jud. Buzăii; E coprins între 

piriul Bisca-Mare și Izvorul-Cer- 

natului. ” 
* Formează unul din cele ş pis- 

curi ale. Penteleului. Face par- 

te din moșia Penteleul-cu-Sforile. 

Are pășuni întinse și seculare 

- păduri de brad, molift și fag. 

Cernatul, jud Mușcel, zznfe, pl. 
„Nucşoara. Are 1673.83 m. înăl- 

țime d'asupra nivelului Mării- 
Negre. 

Cernatul, pădure, pe muntele Cer- 

natul, supusă regimului silvic, 

com.. Albeşti, plaiul Dimboviţa, 

jud. Muscel, în întindere aproxi- 

mativă de 400 hect. Esenţe: fag 
şi puțin molift. 

Se invecinește la N. și E. cu 

satul Băneasa și la V. cu pă- 
durea Băneasa. 

Cernatul, Zea/, jud. Prahova, com. 

Hirsa, pl. Podgoria. Pe acest 

deal era plantată viță, dar de 

cînd aceasta s'a filoxerat, ser. 

veşte de finețe și cultură.. 

Cernatul, ză/cea, jud. Olt, udă 

partea de E. a com. Bărcănești, 

pl. Siul-d.-s., de unde își ia naș- 

tere, și apoi se varsă în Iminog. 

Cernatului (Izvorul-), zzzor, în 
jud. Buzăi, com. Goideşti. In- 

cepe de sub muntele Viforita 

și se scurge în piîriul Bisca-Mare, 

puţin mai sus de Izvorul-Milei. 

Cernaţi, saz, în jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Rădăești, spre S. 

de satul Rădăeşti. Are 103 loc,, 

din cari 10 știii carte, și 23 

case. 

Cernavoda, com.. urb., judeţul 

Constanţa, pl. Medjidia. 

Este situată în partea vestică 

a județului, spre V. de oraşul   

Constanţa, reșe .ința județului, 

și în partea vestică a .plă- 
"şei, la 32 kil. spre Vest de Med- 

jidia, reședința plăşei. Comu- 
nele învecinate cu dinsa sunt: 

„Seimeni, la 7 kil. spre N.-E; 
Cochirleni, la 8 kil. spre S.-V.; | 

Taș-Punar, la 14 kil. spre NE; 

-- Tortoman, la 14 kil. spre E;; 

Rasova, la 12 kil. spre S.-V. 

Hotarul comunei este urmă- 

torul: Plecînd de pe malul drept 

al Dunărei, din dreptul ostro- 

„vului Troina, de lingă cherha- 

- naua satului Seimeni-Mici, din 

locul unde se varsă, printr'o » p 
“gtrliţă, lacul Purcăreți, hotarul 

se îndreaptă spre S.-E., mai în- 

-tiiă pe lingă malul vestic al la- 

curilor Purcăreţi și Ramadan, pe 

“la poalele nordice ale dealului 
Cernavoda pănă la poalele dea. . 
lului Dermengicul, de unde o 
ia spre E. pănă la lacul Tibrinul, - 
urcind valea Tibrinul. De aci 
se îndreaptă spre N.-E., suind 
dealul Carapat-Daga, pănă în 
virful luă cel mai. înalt, Se di- 
rige puțin spre E., scoborind 
dealul de mai sus pănă .dă în 

valea Geabac-Ceair. De aci se 

dirige continuă spre S., mai în- 

tiiă spre S$.-V., scoborind cu va- 
lea Geabac-Cular, apoi spre S$., 

“ urcind și scoborînd dealul Gea- 
bac-Bair; tae valea Geabac-Culac 

și şoseaua judeţeană Cernavoda- 

Medjidia și se urcă pe. muchea 

dealului Oba-Bair, pe care o ur- 

mează puțin spre S.E. pănă 

în virful Maiacli-Oba, De aci o 
„ia din noi spre S.-V., coborind 
din dealul Oba-Bair și urmînd 
valea Oba-Culac, şi, urcînd puţia 

coastele dealului Cechiraga-Bair, 
se îndreaptă spre S.-E., coborînd 
dealul mai sus numit, dă în: 

„valea Cechiraga-Culac,: pănă. în 

valea Carasu printre bălțile Ca- 

rasu și Cernavoda, aflătoare în 

sus numita vale. aie această 

vale, şoseaua naţionali Constan- .-
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- ța- Cernavoda, calea -ferată ce 
duce de la Cernavoda la Cons- 

;“tanța, şi se oprește în malul cel 
- înalt şi pietros aflător. la colțul 

vestic al bălții Carasu.-De aci 
„se dirige spre Vest, urmînd 
muchea .pietroasă și. prăpăsti- 
oasă a dealului Cara-Durac-Bair, 

: “Trece 'pe la Nord de fortă- 
- Teața sai mai binezis de ruinele 
.- fortăreței turcești, Acsan-Demir- 
* Tabiasi, și merge într'una spre 

V. pe lingă malul sudic al bălții 
Carasu, pe muchea dealului Ca. 

. ra:Durac-Bair, tăind valea Ghia- 
ur-Amzali şi se oprește puţin 

- la Vest de ruinele unei 'întări- 
- turi turcești de pe muchea' dea- 

lului Armutbe-Bair. De aci se 
-. dirige în direcțiunea  nord-ves- 

tică, pe: muchea . stîncosului 
deal Armutbe-Bair, trecînd pe 

„la“ Est de ruinele unei alte 
- fortărețe turcești; se -coboa- 
„ Tă apoi chiar pe malul bălții 

Carasu, pe care îl urmează tot 
mereii în direcția nord-vestică, 
pe la poalele septentrionale ale 

- dealului Carasu, pănă la colțul 
săi vestic, De aci, părăsind 

malul lacului, urcă: dealul Ca... 
„ rasu, îndreptindu-se spre Nord- 
„Vest; dă de. ruinele unui val 

al lui Traian pe care îl ur- 
„mează pănă .pe - malul: Dună- 
- Tei, trecind pe la poalele nor- 
dice ale virfalui' Cernavoda și 
cele sudice ale dealului Tetera- | 
Bair, oprindu-se pe malul drept 

„al Dunărei în faţa 'ostrovului 
; Hinogi, la egală distanță de 
- Cernavoda: și Cochirleni (4 kil.). 
„De aci, hotarul o ia spre Nord 
„pănă la măreţul -pod de fier 
„făcut peste Dunăre în anul 1896, 
„iar. de aci spre NE. şi tre- 
„cînd pe la V. de orașul Cerna- 
, voda, se opreşte lingă pescăria. 
+ Satului . . Seimeni - Mici, . în fața 
ostrovului Troina, de unde am 
plecat. 

- Forma acestui hotâr: este::a- 

62470, dlavele Dicţionar € eograjle, Val, sd 

În 
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ceea a'unui trapez neregulat, a 
- Cărui bază este îndreptată spre 

E. Lungimea totală a hotarului 
este. cam de 54 kil.; 

Tibrinul şi dealul Carapat-Daga. 

“La E. cu com. rur. YTortoman, 

„.separindu-se .prin valea Geabac- 

Culac, dealul Geabac-Cair, dea- 

lul Oba-Bair și văile Oba-Culac 
și Rechiraga-Culac. La S., cu 

comuna rurală Cochirleni, de 

care se desparte prin muchiile 

„ dealurilor Cara-Durac-Bair, Ar- 

" mutbe-Bair, Carasu, malul sudic 

al bălții Carasu și Valullui-Tra- 

ian. La Vest, cu milă iştinosul, 

„băltosul teritorii și acoperit cu 

- stuf și pășuni al comunelor ru- 

rale Feteşti și Dudești, din por- 

iunea. estică a teritoriului numit 

Balta, din jud. Ialomiţa şi co- 

prinsă între Dunărea-Mare, cea, 

“ plutitoare. și brațul: s săii secun- 
dar, Borcea. 

Solul săii este în general 

accidentat, mai. cu seamă în 

partea vestică, pe malul Du- 

nării şi la Vest, de balta 

Carasu. În această parte a co- 

munci, ridicăturile -şi depresi- 

unile de natură pietroasă şi 
stincoâsă, unele” acoperite cu 

verdeață, fineţe, pășuni, altele în- 

“tinzind la soare virfurile lor 

: goale, ascuţite și roșietice, se 

îngrămădesc unele într'altele, 

formînd prin unele locuri nişte 

" dealuri în care e cu neputinţă 

să urmezi o direcțiune anumită, 

Dealurile, cari. brăzdează te- 

ritoriul săi, sunt următoarele: 

„- Cernavoda la Nord (107 m.), 

- dominînd orașul din spre.N.; 

" Dealul-Dermengicului: (108. n.) 

la Nord:Est; Geabac-Bair :(106 

m. la Es:; 

iar întin- |, 
- derea teritoriului cuprins într'în- 

„sul este de 7598 pogoane, . sati 

-*3799 hect., sai 38 kil. pat, 

Se mărginește la N. cu com.: 
„Tur. Seimeni, de care se des- 

- parte . prin lacurile: Purcăreţi, 

“ Ramadan, Tibrinul, prin valea 
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dealul: Oba - Bair 

cu virful Mai-Acli-Oba (126 m.) 

tot la E., prelungindu-se și în in- 

teriorul comunei cu Dealul-Tur- 

- cului,. la E. de oraș, (121 m, 
- înălțime în virful Devcea). Dea- 

„lul Bechiraga-Bair spre S.-E,, 

cu 114 m. înălțime, pe care o 

atinge în virful Cilibi-Chioi, do- 
minind balta Carasu şi calea 

ferată și cea naţională Cerna- 

voda-Constanța; pietroasele dea- 

luri Cara-Durac- Bair (88 m.), 

“Armutbe-Culac-Bair (78 m.) şi 

Carasu- Bair (82 m.) care o 
brăzdează la S., pe hotar, 'do- 

minînd balta Carasu și calea 
ferată; dealul Tetera-Bair (107 

m.) la S.-V,, dominînd Dunărea, 

calea ferată și orașul Cernavoda. 

Mai avem și Valul-lui-Traian la | 

S-V., pe muchea dealului Te- 

tera-Bair. Aceste dealuri sunt 
mai toate, afară de cele estice, 

de natură stincoasă, pietroasă, 

străbittute de o mulțime de văi 

mici și adinci, acoperite cu ver- 

deaţă şi fineţe. Cele estice per- 

- mit cultivarea cerealelor. 

Movile sunt în număr de 6, 

aflindu-se mai toate în spre N. 

şi N.-E. de comună. Parte sunt 

naturale, parte artificiale, și une- 

oră întărite spre a servi ca puncte 

de observaţie asupra Dunărei și 
orașului Cernavoda. Cea mai. 

însemnată, Sari-Burun, la S-E. 

de oraș, are 110 m., dominind 

orașul, calea ferată și cea na- 

țională ce duc de la Constanţa 

la Cernavoda. Ici și colo se văd 

ruine de fortărețe și întărituri 
romane, pe lingă Valul-lui-Tra- 

ian, și pe muchea dealului Ar- 
mutbe-Bair, precum şi de tabii 
(fortăreți) turcești d'asupra ma- 
lului Dunăre! la N. și S. de ora- 
șul Cernavoda de o parte și de 

“alta a căei ferate şi a drumului 

- ce se deschide prin valea Ca- 

rasu. 

Dunărea - udă Cernavbăa. la 

49
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V., de la capătul Valului-lui- 
„Traian pănă la vărsarea lacu- 
„lui Purcăreți într'însa, pe o lun- 

gime de 9 kil., într'o direc- 
- țiune generală de la S.-V. spre 

- N-E. Orașul Cernavoda e așe- 

zat pe malul săi, chiar Ia locul 

“ “unde începe valea și balta Cara- 
“su. Malurile sale sunt înalte și 

„pietroase, mai cu seamă spre 

S. şi N.-Ele ajung la mai bine 

de 70 m. Natura lor e granitică, 

. Sunt în special de granit roșu, 

care e abondent în Dobrogea. 

Aci sunt cele mai puternice și 

"rezistente contraforturi, de cari 

Dunărea izbindu-se, n'a fost în 

“stare a le zdrobi, spre a mer- 

ge. în. Mare și a fost silită să 

se îndrepte spre N. făcînd acel 

mare înconjur pe la Hirşova,: 

Măcin, Brăila și Galaţi, înainte 

de a se vărsa apoi în Mare. Lă- 

țimea ei este de vr'o 900 m. în 

„general; lingă Valul-lui-Traian ea 
atinge 1300 m. lărgime; adin- 

cimea sa e de la 12-30 m. 

Ceva mai sus de Cernavoda, 

“unde ea are 15 m. adincime, 

S'aii așezat cele 6 picioare ce 

susțin măreţul și lungul pod al 

drumului de fer București-Con- 

stanţa.. Girla Carasu prin care 

balta cu acelaşi nume se scurge 
în Dunăre, trece prin comună. 

Are o lungime de 9 kil., făcînd 

multe cotituri şi trecînd pe la 
S. de Cernavoda. Se deschide 
în fluvii ceva mei la vale de 
debarcaderul orașului. 

“Văile sunt numeroase, unele 
mici şi intortochiate, ca cele co- 
prinse mai cu seamă în depre- 
siunile pietrosului masiv de pe 
malul Dunărei. Altele sunt mai 

„mari și mai regulate, Cele mai 
însemnate sunt: valea Carul la 
S. și S.-V. și care se întinde 
de la S.-E. spre N.-V. Intr'iasa 
se găsește balta Carasu; adia-. 
centa văi de mai sus este valea 
Bechiraga-Culac, care la început 

-3799 hect., 
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purta numele de Oba-Culac; se 

află la E., pe hotar; valea Ti- 

brinul, însemnată, la N,, pe ho- 

tar; valea Ceabac-Culac, adia- 

centa sa, la N.E.; Valea-Cişme- 

lei, formată din Văile-Turcului, 

unită cu valea Bechiraga-Gilca- 

zar, prin interiorul comunei, des- 

chizindu-se în girla Carasu, la 
poalele dealului Sari-Burun. A- 

ceste văi sunt acoperite cu ver- 

deață. 

Suprafața comunei este de 

din cari 3593 hect. 
ale locuitorilor, 26 hectare va- 

tra orașului cu 369 case. 

Populaţiunea comunei pe a 

nul 1895—96 a fost de 490 

familii, cu 2235 suflete, din 

cari: bărbaţi 1207 şi femei 1128; 

necăsătoriți 1146, căsătoriți 994, 

văduvi 96 și divorțaţi 9 
Din aceștia sunt cetățeni ro- 

mîni 1532, supuși străini 315, 
nesupusi nici unei protecțiuni 

358, 

După religiune sunt: orto- 
doxi 1359, catolici 269, maho- 

medani 537 şi mozaici 70. 

Din aceștia sunt: agricultori 

154, industriași 16, comercianți 

134 (23 cîrciumari); cu alte pro- 
fesii 97. 

Contribuabili sunt 402. 

Știu carte 763, nu știii 1472, 

In comună sunt 154 plugari, 

cari aii: 3 mașini de bătut po- 

rumb, 4 maşini de vinturat, 40 

pluguri şi 91 care și căruțe. 

Vite sunt cam 6000 capete, 

” din cari: 155 cai, 421 boi, 28 bi- 

„Voli, 5324 oi, 48 capre și 31 

porci. 

Mișcarea portului Cernavoda 

pe anul 1895: Bastimente de 
riuri, intrate, 674; eșite, 604. 

Bastimente de mare, intrate, 

71; eşite, tot 71. Toate aceste 

bastimente aii avut 27784 pasa- 

geri, 24560 marinari, Din bas- 

timente aii fost: romine 95 ; eng- 

leze 15; austriace 822; turcești   
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98; ruse 256; grecești 38; bul- 

gare -101 ; belgiane 2. 

S'a importat peatru suma de 
2491354 lei; şi s'a exportat 

pentru suma de 2435124 lei. 
Budgetul comunei are la ve- 

nituri 68228 lei, la cheltueli 

47589 lei. 

Căile de comunicaţie sunt: 

Dunărea cu portul Cernavoda; 

calea ferată Cernavoda - Con- 

stanța, cu stația Mircea-Vodă; 

căile județene spre Ostrov și 
Hirşova; diferite drumuri ve- 

cinale ce duc la satele și co- 

munele din apropiere. 

Are o biserică, cu hramul 
S-ţii Impărați Constantin și E- 
lena, întreținută de comună, și 

deservită de 2 preoți, 1 para- 

cliser și 2 cîntăreți; mai sunt 
2 geamii deservite de 2 hogi. 

Sunt 2 școli, una de băeți 
și una de fete, cu 1 învățător 

şi 3: învăţătoare, frecuentate de 

147 elevi, (go băeţi, ş7 fete). 

Este și o școală musulmană. 

“Cernavoda (Ostrovul), zăzu- 
re, plasa Ialomiţa-Balta, insula 
Balta, teritorul comunei Feteşti, 

județul Ialomița, lingă Dunăre. 

Are so hect. cu salcie şi plop. 

Cernavoda, zichei de frontieră, 
„pe Dunăre, judeţul Ialomiţa, în 

dreptul orașului Cernavoda, din 

„județul Constanţa. 

Cernavoda - Port, stație de dr. 
d. J., județul Constanţa, plasa 
Medjidia, com. Cernavoda, peli- 

nia Cernavoda-Constanţa, pusă 
în circulație la 26 Sept. 1895. 
Se află la 6.r kil. de Sali- 
&ny, staţie finală. Inălţimea d'a- 

supra nivelului mării este de 

11,29. Venitul acestei stații, pe 

anul 1896, a fost de 92. 592 
lei, 60 bani. 

Cernavoda-Pod, stație de dr.
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d. 7., jadeţul Constanţa, plasa 
Medjidia, com. Cernavoda, pe: 
linia Fetești-Constanţa, pusă în 
circulaţie la 26 Septembrie 1 895. 
Se află între staţiile Dunărea 
(4-4 kil.) şi Saligny (6. kil.) Inăl- 
țimea d'asupra nivelului mării 
este de 45.00. Venitul acestei 
Stații, pe anul 1896, a fost de 
22.749 lei, o5 bani, 

Cernădia, com. rur., pl. Novaci- 
" Amaradia, jud. Gorj, la N-E. 
plășei, situată pe clinele piriu- 
lui Cernădia, la distanță de 48 
kil. spre E. de orașul T.-Jii, 
între comuna Novaci, la V,, 
Baia-de-Fier la E. și Bumbeșşti- 
Piţicul la. S. Este compusă din 
3 cătune: Buiceşti, Vlădoii și 
Bercești, , 

Are o populaţie de 420 fa- 
milii, cu 1440 suflete, din cari 
252 contribuabili. 

Intinderea moșiei stăpiînită de 
locuitori, cari sunt moșneni, este 

de 3900 hect., din cari un sfert 
este acoperit de pădure, iar 
restul de arătură, izlaz și livede, 

Comuna are 3 biserici, de- 
servite de 4 preoți şi 1 das- 
căl; 1 şcoală mixtă, cu 60 elevi; 
2 circiumi. 

Sunt 7 mori de apă şi 36 
de fîntîni, 

Budgetul comunei e de 2270 
“lei la venituri și 1994 la chel: 
_tueli, 

Locuitorii posedă: 101 plu- 
guri, 198 care cu boi, 12 că: 
ruțe cu cai. Vite sunt: 130 
cai, 665 vite mari cornute, 872 
oi, 60 rîmători şi 125 capre. 

Sunt 80 stupi de albine. 
„Prin comună trece şoseaua, 

vecinală Novaci-Polovragi şi apa 

Cernădia, care izvoreşte din mun- 

"tele Tolam. 

Cernădia, câ/., al comunei Sti- 

neşti, la E. de comună, în pl. 

Vulcan, jud. Gorj. 
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Situată pe șes. Are o supra-: 
față de 1006 hect. din care: 
200 hect. arabile, 250 hect. pă- 
dure, 120 hect. finețe, 3 hect. 
vie, 433 hect. izlaz. Prin ea 
trece șoseaua comunală. 

- Locuitorii ai: 22 pluguri, 10 
care cu boi și vaci, 

Sunt 3 mori pe apa Sușiţa 
şi 7 fîntîni, 

Are o populație de: 63 fa- 
milii, cu 225 suflete, din cari 

54 contribuabili. 
Vite sunt: 100 vite mari cor- 

nute, 200 oi, 7 cai și so ri- 

mători, 

Are o biserică, deservită de: 

„1 preot şi 1 cîntăreţ. 

Cernădia, zirîi, jud. Gorj, for- 

mat la origine de două brațe, 

din care unul, ce se numește 

piriul Radu, izvoreşte la N. de 

Albe, iar cel de al doilea se 

numeşte izvorul Boţoţa (Finti- 

nelele) și izvorește din cătunul 

Boicești. Aceste braţe se unesc 

în cătunul Berceşti, formînd rîul 

Cernădia, care curge drept spre 

S. şi se varsă în Galbenul la 

Bumbești-Piţicul. Malul de la V. 

(cel drept) este format de pre- 

lungirea culmei Cernădia, care 

se termină la com. Bumbești- 

Piţicul, începînd din prelungi- 

rea muntelui Corneşiul, numită 

Schela. 

Despre E. (pe stînga) este 
limitat de dealul Buiceșşti, care 

se termină la cătunul Lupești- 
lor, ce face parte din comuna 

Bumbești-Piţicul. 

Cernăloasa, 722, în satul Mol- 

niţa, com. Pilipăuţi, pl. Herţa, 
jud. Dorohoiii. 

Cernăteşti, com. rur., în iud. 
Buzăii, plaiul Slănic, situată pe 

ambele maluri ale rîului Slănic, 

la vărsătura sa în riul Buzăiă, 

la distanță de 17 kil. de Buzău.   

CERNĂTEȘTI *. : 

“Limitele sale sunt: la N,, în- 

cepe de la muntele Moara-de- 

Vînt,:de unde se lasă la vale, 

pe hotarul moșici Manasia, pănă - 
în rîul Slănic, d'asupra cătunu- 

lui Căldărești; trece rîul și, peste 

" coline, ajunge la Aria-Țigănea- 

scă; se lasă în Valea-Cîrstianului, 
urcă Dealul-Cirstianul, de unde 

se lasă în Valea-loanichii; urcă . 

apoi în piscul Văei-Nucului, şi 

coboară drept în jos în Valea- 

Nucului; apoi, puţin mai jos de 
Virful-Mare, urcă în Muchea-Blă- 

„jani; la E., continuă în jos pe - 
Muchea-Blăjanilor, pănă în. ho- 

tarul moșiei. Sforanilor ; se lasă 

în Valea-Blăjani şi ajunge în 

drumul Soreștilor la Movila-Să- 

pată; la S., începînd din -Mo- 

vila-Săpată, merge pe la Cru- 

cea -lui-Dumitru, trece Valea- 

_Blăjani, urcă pe colina Grindul, 
de unde coboară în Valca-Ca- 

lului (Cacă-lapă); merge la Na- 
tima și de aci în rîul Buzăul . 
în dreptul morilor călugărești 
ale schitului Ciolanul, comună * 
Cindești; la V,, din riul Bu: : 

zăul, urcă în. sus pe Izvorul-.. 
Găvanului, pănă în Muchea-Să- 

„.pocei, continuă pe culmea a- 

cestei muchi pănă în drumul 

plaiului, apoi tot pe slemne 

merge prin virfurile: Pietrişul 

şi Siminocul pănă dă în mun-' 
tele Moara-de-Vînt, . 

Suprafaţa acestei comune este 

de 3584 hect., din. cari 2250 

arabile, 52 pădure, 133 fineţe, 
500 izlaz, 11 livezi, 184 vie şi 

455 sterp. | 
Proprietăţi însemnate sunt: 
Cernătești, Săpoca, Burduceasca, 

Pirlăteasca, Zărnești, Ciocirlia, 
(particulare) şi Girlaşi a spita- 
lului Girlași. 

Terenul com. este accidentat | 

de mai multe văi și coline, dar 

priincios agriculturei. 

In com. este o moară de apă 
și o stină, |
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Are tirgul Săpocei, care în- 

cepe. la 9 Martie şi continuă 

pănă la 23 Aprilie, în toate 

Miercurile și Joile. Căi de co- 

municație sunt: şoseaua Mără- 

cineni, Rușavăţul, șoseaua Să- 

poca-Lopătari, precum: și mai 

multe drumuri naturale. 

Vite sunt: 760 boi, 115 vaci, 

43 viței, 7 bivoli, 85 cai, 83 epe, 

13. minji, 2200: 0i, 10 capre și 

240 porci. Stupi 44. 

Comuna e formată din cătu-! 

'nele Căldărești,: Cernătești cu 

'subdiviziile: Luncași de la Pu- 

țul-lni-Parlat şi . Rîpeni; Mălă- 

„ești cu sub-diviziile: Ungureni 

şi Vlădeni; Săpoca, Valea-Pu- 

țului și Zărnești-de-Slănic. Po- 

pulaţia comunei este de 2140 

locuitori, din cari: însurați 456, 

„neînsuraţi 39, văduvi 12, băeți 

545; femei măritate 456, vă- 

duve 49, fete 583. Ei locuesc în 
479 case. Meseriași sunt: 1 ro- 

tar, 2 fierari, 1 croitor și 1 

cizmar, 

„Sunt 393 contribuabili. ' 

Budgetul comunci e de lei 

3239 bani 97; 

Comuna. are 2 şcoale, frecuen- 

tate de 96 elevi şi 4 eleve. 

Carte știi 162 locuitori. Sunt 

4 biserici, deservite de' 3 pre- 
oţi, 3 cîntăreţi și 3 paracliseri. 

Catedrala e cea cu hramul Sf, 

Voivozi. 

Circiumi sunt 9. 

Cernăteşti, com. rur., în judeţul 

Dolj, plasa Dumbrava-d.-s., :la 

31 kil. de Craiova și la 16 
kil. de comuna Șopotul, reșe- 
dinţa plășei. 

Comuna este situată pe două 

dealuri despărțite între ele prin- 
tr'o vale, prin care trece piriul 
intermitent numit  Corzul saă 
Piriul-Cernăteștilor. O parte din 
com. este situată pe Dealul- 
Calului, pe costișă şi la poalele 
lui; cea-laltă parte a comunei   
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este situată dincolo de Valea- 

Cernăteștilor, la poalele dealului 

numit Dealul-Dosului. Valea, ce 

desparte comuna în două, se 

numește Valea-Cernăteştilor sai 

Seaca, prin care curge piriul 

mai sus numit, care se varsă 

„în dreapta Jiului. E 
Comuna Cernătești se înve- 

cinește la N. cu comunele: Ar- 

getoaia şi Salcia; la S. cu com, 

Șopotul şi cu cătunul Ștefăne- 

lul, pendinte de com. Gogoși; 

la E. cu „cătunul Corniţa, din 

comuna Rasnic; iar la V. cu 

«com. “iul, Limita liniei de N. 
trece pe muchea dealurilor Ar- 

getoaia, Salcia și Cernăteştilor. 

Limita liniei de S. merge pa- 

ralel cu Văile-Triestenicului și 

Bucurului, Limitele de E. și de 

V. tae perpendicular pe cea de 

S. și pe cea de N. 

Terenul comunei se conipune 

din pamint negru, pe alocurea 

nisipos şi pietros. Printre prin- 

cipalele dealuri ce accidentează 

terenul acestei com. se numără 

dealurile: Argetoaia, al-Sălciilor 

şi al-Cernăteștilor ; la S. de ace-: 

sta și paralel cu ele se întinde 

Dealul-Minzatului ; între acestea 

și dealurile de mai 

Valea-Minzatului ; Dealul-Calului 

se află la S. de precedentul; 

Dealul-Dosului la S. despărțit 

de Dealul-Calului prin Valea- 

Cernăteştilor, Dealul-Triesteni- 

cului ce se continuă spre E. 

prin Dealul - Bucurului, la su- 
dul cărora se găsesc văile cu 
același nume, Înălțimea. lor va- 

riază între 40—60 m. Direcţiu- 

nea lor este V.-E. Sunt aco- 
perite “cu tufărișuri, cereale, iar 

parte sunt ripoase. 

Prin centrul comunei, pe Va- 

lea-Seacă,. curge Piriul-Cernă- 

teştilor, ce vine din județul 

Mehedinţi: E format din mici 

izvoare și din ploi, şi curge în a- 

ceastă comună cu numele de. 

sus se află. 
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Piriul-Cernăteştilor, iar dela e- 

șirea sa din comună se numeşte 

. Obedeanca. Se varsă în ii (pe 

dreapta). Pe - Valea - Trieste - 

- nilor curge piriul Triestenilor, 

- care se continuă în Valea-Bu- 

curului cu numele .de piriul 

Bucurului. Mici podeţe de lemn 

se. găsesc pe aceste două piraie. 

Tradiţia spune că comuna Cer- 

năteşti există depetimpul lui 

Mihaiii- Viteazul, care a avut aci 

o bătălie cu Turcii. Numele său 

vine de la un slujbaș al săi, 
numit Cernat. 

"Comuna se compune dintr'un : 

singur” cătun, numit Cernăteşti. 

In comună se află o biserică 

de zid, fondată de fraţii Con- 

stantin, Mihail și Dimitrie Cer- 

nătescu, de jupîn Dumitru şi 

Ioan Opran. A fost începută la 

anul 1820 și terminată la anul 

1827. A fost reparată din ve- 

nitul săii. In tinda bisericei se 

află o înscripție, în care se a- 

rată data începerei, a termină: 

reci, precum și numele ctitorilor. 

Este' deservită de.1 preot şi 

un ciîntăreț. Are o donaţie de 

60 pogoane arabile. 

“In Cernătești se află o școală 

mixtă, cu un învățător; școala 

funcționează din 1863; este în- 

treținută de stat, Localul,: de 

zid, este în bună stare. 

In anul 1892—93 a fost fre- 

cuentată de 53 băeți și 2 fete. 

Populația com. este de 1825 

suflete, din cari 967 bărbaţi și 

$58 femei, După legea rurală 

din 1864, sunt 175 locuitori î îm- 
păminteniţi. , 

- Case sunt 265 făcute din bir- 

ne și din zid. Casele sunt si- 

tuate parte pe Dealu!-de-Nord, 

„parte pe poalele acestui deal, 

întinzindu - se pănă în șoseaua: 
ce străbate com. prin centru de 

la V.-E. Cele-Palte case sunt si- 

tuate pe poalele. Dealului.-din- 

Dos, formind ast-fel ca cele de
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la N. strada principală a co- 
 -munei, 

. Suprafaţă teritoriului comu- 

nal este de 1285 hect., din cari: 

1080 hect. pămînt arabil, 64 

„hect, fineaţă, 57 hect. izlaz, 13 
hect. lac şi teren sterp, 71 hect. 
tufăriș. " 

: Moșia din com. se numeşte 

Cernătești. Venitul de 40—50000 | 

lei aparţine “clăcașilor și pro- 
prietarilor. 

Vii se găsesc în întindere de 

10 hect.; ele aparțin proprie- 
tarilor. Pădurea Cernăteşti este 

în creștere (tufăriș), compusă din 

cer, gîrniță, ulm, frasin, tei și 

alun; aparţine clăcaşilor şi pro- 
"* prietarilor, 

In comună este o moară de. - 

apă pe Piriul-Cernăteșştilor. 

Se găsesc în comună ciîte-va 

cazane pentru fabricarea rachiu- 
lui şi a ţuicei din prune. 

In comună sunt 2 cîrciumi; 

1 comerciant de manufactură, 

Productele se desfac în ora- 

şul Craiova. Transportul se face .]-. 
cu carele pe șoseaua județeană : 

Craiova-Severin, pe o întindere 
de 40 kil. O cale comunală 
merge pe Valea-Cernăteștilor, 

Budgetul comunei, pe exerci- 

țiul 1893—04, era de 2750 lei 
şi cheltuelile 2750 lei. 

| Vite. sunt: 318 vite mari cor- 

“-nute, 48 oi, 56 porci, 20 cai 

-şi 30 capre. 

- Cernăteşti, cătun, al com. Cernă- 

teşti, jud. Buzăii, situat pe: ma- 

lul stîng al rîului Slănic. Are 

400 locuitori și 89 case. De din- 

“sul sunt alipite: cătunele: Ri- 
peni și Luncaşi de la Puţul-lui- 
Parlat, 

 Cernăteşti, sat, judeţul. Dolj, pl. 

- Dumbrava - d, -S., comuna Cer- 

-nătești. 

Cernăteşti, pzmire vechie a sa- 

- vania prin Predeal, 
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Zulul Valea-Orlei, comuna Bu- 

covul, plasa Cricovul, judeţul 
Prahova. 

Cernăteşti, pare vechie a căt. 

Valea - Poenii, com. Valea-Călu- 

gărească, plasa Cricovul, jud. 

Prahova, : 

Cernăteşti, deal, jud. Dojj pl. 

Dumbrava-d.-s., comuna Cernă- 

“teşti, în Nordul comunei, cu di- 

recțiunea de la V.-E. Are înăl- 
țime de aproape 50 m. și este 

" acoperit cu tufărișuri. . 

Cernăteşti (Dealul-Mare), dea/,. 
plantat cu viță, județul Pra: 

"hova, ce se întinde de la Bighi- 

lin pănă la Valea-Micilor şi a- 

pa Cricovul. 

_Plantarea viilor pe acest deal 

se crede a se fi făcut de vr'o 
3—400 ani. ! 

Producţiunea unui pogon din- 

tro vie. din dealul Cernătești 
se ridică de la 1201—80 decal. 

În viile după 'şesuri şi văi se 
ridică în anii roditori pănă la 
360 decal. E 

In: trecut, vinul din. Dealul- 

Mare se transporta în Transil- 

pănă ce 

- ţara vecină a pus taxa vamală 

existentă, din cauza. căreia a 

devenit- imposibil exportul: As- 

tăzi se desface pe piețele Bucu- 
reştilor,: Galaţilor și Brăilei, a: 

fară de consumaţiunea ce se 

face în localitate. 

Preţul de mijloc al unui de. |. 

cal. de vin variază de la 1.50—4 
lei. Una din trei părți a supra” 
feței viilor aparţine proprieta- 

rilor şi două din trei „părți sunt 

vii cu 'embatic. 

Cernăteşti, moşie, în jud. Buzăii, 
com.. Cernăteşti, numită și -Pe- 

trovicioaia. Are 800 hect.,. din 

care 500 arabile, 12 pădurea 
Cioctrlia, restul izlaz şi sterp.   

CERNEGURA 

Cernăteşti, moșie, jud. Doli,.pl. 

: Dumbrava- d.-s., coin. Cernă- 

teşti, cu. un venit anual. de 

40—30000 lei.. 

Cernăteşti, mzoște a statului,..co- 

muna Hirsa, pl. Podgoria, jud. 

Prahova, pendinte de mănăs- 
tirea Glavaciocul. Pe periodul 

1885—93 s'a arendat cu 1 2300 

lei anual." 

Cernătești, păduri, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., comuna. Cernă- 

tești, pe moșia Cernătești. Fe- 
lul arborilor ce se găsesc sunt: 
tufani, ulmi,. ceri și stejar; a- 

ceştia din urmă predominind. 

Cernăteşti, vale, jud. Dolj, pl. 

Dumbrava-d.-s., comuna Cernă- 

tești, ce desparte . comuna: în 

două părți şi prin care curge 

piriul Corzul. 

Cernăteşti (Dealul-), cu/rze de 

deal, jud. Buzăii, care se pre- 
" „lungeşte pe malul stîng al Slă- 

nicului și care este acoperită cu 

vii și arătură. 

Cernăteştilor (Pirzul 3, pirîi îti, ju- 
-deţul Dolj, pl.. Dumbrava-d.-s., 

com. Cernăteşti. Se varsă pe 
stînga riului Obuedeanca. 

Cernegura, pisc de munte, jud. 

Neamţu, pe partea dreaptă a 
rîului Bistriţa, în faţa muntelui 

Petricica, format din terase cres- 

cătoare în formă de amfiteatru, 

Virful cel mai înalt are 280 m. 
de la nivelul Bistriţei: 

După modul cum sunt așe- 
zate şi înclinate păturile Cerne- 

gurei, se crede că a format una 

cu păturile muntelui Petricica, 

într'o vreme mai înaintată, și că 

numai cursul Bistriţei. a rupt a- 
cea continuitate de teren du- 
cînd-o cu apele sale; iar sinul ast- 
fel format, care ajunsese cu mult
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mai jos de cît patul actual al 
riului și de cît nivelul pămîn- 
tului, pe care e clădit orașul Pia- 
tra acuma, a fost umplut cu 

nisipuri, prundișuri şi alte de- 
trituri aduse de apele Bistriţei. 

Stratificaţiunea: Păturile sunt 
înclinate spre S$.-V.; la bază 
presintă depozite ce constati 
din șisturi lutoase moi și din 
schisturi de greziii de Măgura. 
Depozite de Bonarowca, șisturi 
menelitice şi menelituri,: prun- 
dișuri și detrituri fluviatile, ni- 
sip și argilă ce devin din ce 
în ce mai dure către bază, din 
cauză că sunt imbibate de si- 
lice. In general șisturile sunt 
acoperite de o pulbere gălbie. 

Aceste fapte, precum și altele 
„scoase din raporturile stratigra- 

- fice, ne silesc a admite că a- 
vem.a face cu șisturile mene- 
litice atît de frecuentate în jud. 
Neamţu, și care începînd de la 
Pipirig, se întind spre E. pănă 
la confluența Nemţișorului cu 
Neamţul, și apoi spre S. se sfir- 
şesc în virfurile de munți ce 
înconjură Piatra.  Adevăratele 
menelituri trebue neapărat să fie 
de desubtul acestor sisturi, cari 

„apar şi la baza mănăstirei Pe- 
tricica. 

Formaținnea menelitică cores. 
punde diviziunei superioare a 
aquitanului lui Mayer sau oli- 
goceanului lui Beyrich, și în alte 
regiuni ale Carpaţilor e cunos- 
cută sub numele de straturile 
cu solzi de pești de la Ilonda, 
așa numite din cauză că pen- 
tru întîiași dată la Ilonda-Mare, 
în basinul Someșului, s'ati gă- 
sit solzi de pești Maleta şi Am- 
dhysgle, cari sunt caracteris- 

„tice. La noi însă, nu s'a putut 
da peste urme de peşti în a- 
devărata formaţiune menelitică. 

Deasupra depozitelor meta: 
lice vine o alternanță de şisturi 
menelitice şi de greziă de Mză- 
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gura, formînd trecerea de la 
depozitele menelitice la ade- 
văratul greziu de Măgura. A: 
ceastă trecere se face gradat: 
la bază predomină şisturile me- 
nelitice asupra greziului, mai 

"sus bancurile de greziii se fac 
din ce în ce mai groase şi gro- 
simea șisturilor scade. 

Pănă întrun timp răposatul 
geolog Gr. Cobilcescu atribuia, 
împreună cu alți geologi ce ai 
studiat Carpaţii, partea superioa- 
ră, a alteranţei greziului de Măgu- 
ra, iar partea inferioară, depozi- 

telor menelitice. De curind, Uh- 
lig studiind Carpaţii din V. Gali- 
ției, distinse la partea inferioară 
a greziului de Măgura, un sis- 
tem de straturi, pe care le con- 

centră sub numele de depozi- 
tele de Bonarowka. Mai apoi 
C. M. Paul văzu că sistemul lui 
Uhlig se găsește cu aceleași ca- 
ractere și în alte părţi ale Car- 
paţilor. In urma studiilor din 
anii trecuți, răpos. Cobilcescu se 
dispuse a distinge și la noi siste- 
ma de Bonarowka și a generaliza 
încă și mai mult această sis- 
temă, care.în muntele Cerne- 

" gura (Şi muntele Petricica) e re- 
prezintată tocmai prin alternan- 
ţa, de care e vorba mai sus. 

Șisturile și grezurile de Bo- 
narowka sunt foarte bogate în 
urme de pești, 
n sfîrșit d'asupra sistemei de 

Bonarowka, vine adevăratul gre- 
ziu din Măgura al lui C. M. Paul, 

Cernegura, ramură de munte, 
în jud. Neamţu, ce se prelun- 
geşte. pe o întindere aproxima- 
tiv de 8 kil., de la V. piriului 
Vadurile, com. Vadurile, pl. Pia- 
tra-Muntele, pe partea dreaptă a 
riului Bistriţa, mărginindu-i de 
aproape cursul, pănă în dreptul 
satului Calul, (com. Calul-Iapa), 
străbătind în lungiș partea des- 
pre S. a com. Doamna. 
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Această ramură poartă în di- 
ferite localități numiri diverse: 
Cernegura (pisc), Cirlomanul 
(Carpaţi), Bolovoaia. 

Cernei ( Culmea-), pezute, înalt, în 
jud. Mehedinţi, plaiul Cloşani. 
Se împarte în două părți: 1. 
Culmea-Cernei din dreapta riu- 
lui Cerna, care poartă numele 
şi de Culmea - Godeanului, și 
mai jos Culmea-Bilului ce ne 

- desparte de Banatul Temișoarei. 
Cele mai înalte vîrfari de munte 
ale ei sunt Tutoaia, de 1999 m. şi 
Dobra, de 1923 m.; 2. Culmea- 
„Cernei din stinga numită şi Cul- N > 

mea Mehedinţului, este mai mică, 
pentru că cel mai înalt pisc al 
ci, Virful-Camenei, este de 1230 
metri și Piatra-Cloşanului de 
1428 m. Din această culme se 
trag dealurile Mehedinţului ; de 
aceea poartă și numele de Cul- 
mea-Mehedinţului. 

Cernelile, com. rur., jud, Dolj, 
pl. Ocolul, la 4 kil. depărtare 
de Craiova. | 

Comuna este sitiată pe loc 
șes și pe malul stîng al rîurilor 
Jiul și Amaradia. 

Se învecinește la N, cu com. 

Işalniţa, de care se desparte 
prin riul Amaradia; la S. cu 
comuna Bucovăţul, pl. Jiul-d-mj., 
de care se desparte prin rîul 
Jiul, la E. cu com. Craiova. 

Terenul comunei este șes. 

Are puţine dealuri cu o înălțime 
ce nu trece de 5o m. 

Comuna este udată de rîul 
Jiul, care pănă în dreptul aces. 
tei comune are direcțiunea de 
la N.-V. spre S.-E., iar din a- 
ceastă comună își îndreptează 
cursul spre V. pănă la mănăs- 
tirea Crețeşti, de unde o ia spre 
S. către com. Bucovăţul. Intre 
satul Cernelile-d.-s. și comuna 
Breasta este un pod stătător, 
peste rîul Țiul.



* CERNELILE 

Prin nordul comunei curge rîul 
Amaradia, ce se varsă pe: ma- 
lul stîng al rîului Jiul, în drep- 
tul satului Troaca, com. Cerne- 
lile. 

In comună este lacul Şerca, 

ce ia naştere din revărsările rîu- 

lui Amaradia. Are o suprafață 
aproximativ de 800 metri și se 

scurge în riul Jiul. In această 
baltă se varsă Balta-Popei și 

balta Scheaua, ce iaii naștere 
din izvoare, avind fie-care o su- 

prafaţă de 300 m. Intr'însele 
se găsesc pești și raci. 

Fintîni sunt: fintîna Obedeanu, 

zidită de Petrache Obedeanu, 

la 1821 și rezidită, la 1895, de 

d-na Eliza Opranu. 
Se crede că această comună 

datează din 1700. In vechime 
coprindea, pe lingă satele de azi, 

și satul Atirnaţi. Către 1875— 
76 a fost alipită de com. Breasta. 

Azi coprinde trei sate: Cer- 
nelile - d. - s., sat de reşedinţă, 

Cernelile - d. - s. și Troaca. Po- 
'ziţiunea naturală a acestor sate 

este următoarea: Troaca la N.; 

pe malul stîng al rîului Ama- 
radia, la 212 kil. depărtăre de 

satul Cernelile-d.-j. ; | Cernelile- 
d.-s., la- mijloc, la 1/4 kil. 

| depărtare de Cernelile - d. -j., și 

-în fine Cernelile-d.-s. la S. de 

satul Cernelile-d.-s. 
In comună sunt două bise- 

rici: una de zid, în satul Cer- 

nelile-d.-S., fondată la 1813 de 
“Dincă Rizea și reparată la 1883 
de Ioan Grecu. Patronii acestei 
biserici sunt S ţii Constantin şi 

- Elena; a doua în satul Troaca, 

este zidită la 1855 de Gheor- 
“ghe Săndoiu și Dimitrie Paţa 

şi reparată la 1882 de Ioan Sân- 

doiu. Patronii acestei biserici 
sunt S-ţii Gheorghe și Dimitrie. 
Are 17 pogoane proprietate. Lu 

“amîndouă bisericile servesc 1 
preot şi 1 cintăreţ. 

In satul Cernelile-d.-s., este o 

p
i
 

- Horezul; 
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școală mixtă ce funcționează din 
1891. Este întreţinută de stat. 

Localul, construit din zid, este 
în bună stare.» 

In anul şcolar 1892—93 a 

fost frecuentată de 42 băeți și 

2 fete, din 110 copii (62 băeți 

și 48. fete) cu virstă de școală. 

„Populaţia comunei e de 846 
locuitori, din cari 439 bărbați 

și 407 femei, locuind în 171 

case și 3 bordee, Știi carte 18 

bărbați și 1 femee. 

După legea rurală din 1864, 

S'aii împroprietărit 169 locuitori. 

Casele sunt mai toate de pai- 
ante și mici. 

Suprafaţa com. este de peste 

4000 pog., din cari: 3200 pă- 
miînt arabil, 700 pog. pădure, 
100 pog. izlaz. 

Moșii sunt:  Moşia Cernelile- 

d.-j., cu venitul anual de 17000 

Iei, aparținînd d-nci Eliza Opranu 

și înainte aparținind mănăstirei 

moșia Cernelile-d.-s., 
cu venitul anual' de 4000 lei, 

aparținind d-lui C. N. Mihail şi 

care înainte aparţinea d-lui Din- 

că Rizea; moșia 'Troaca cu ve- 

nitul anual de 3600 lei,. care 

înainte aparținea d-lui Dimitrie 

“Paţa. Restul de pămînt aparţine 
sătenilor de pe fie-care moșie. 

Păduri sunt două: una pe 

moșia Cernelile-d.-j., în întindere 

de 450 hect., aparţine d-nei Eliza 

_Opranu șia doua pe moşia Cer- 

nelile-d.-s., în întindere de 250 

pog. aparține d-lui C. N. Mihail. 

Esenţe sunt: arțari, plopi, ştejari 
şi frasini, 

Pe moșia d-nei Eliza Opranu 

se găsesc stine unde se fabrică 

brînză: 

In com. sunt 6 cîrciumi; 3 

în “Troaca și 3 în Cernelile-d.-s. 

Prin com. trece șoseaua jude- 

țeană Craiova-T.-Severin pe o 

lungime de ș5 km. 

Budgetul com. pe anul 1892- 

93 a fost de lei 4246.77 la veni-   
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turi și de lei 4114.51 la 'chel- 

tueli. 

Cernelile, saz, jud. Vilcea, face 

parte din com. rurală Șerbăneşti, . 

plasa Mijlocul. Are o populaţie de 

255 locuitori, 125 bărbaţi şi 130 
femei. Aci este o biserică, cu hra- 

mul Adormirea-Maicei-Domnului 

rezidită la anul 1887 pe ruinile 
altei biserici. . 

In căt. Cernelile, în siliștea 

casei locuitorului Marin Radu - 

Ana, se află un izvor cu âpă 

sulfuroasă, în combinaţie cu apă 
saliferă, 

Cernelile, zzoșie a statului, situată 
în com. Șerbănești, pl. Mijlocul, 
jud. Vilcea, foastă pendinte de 

„ Schitul Dintr'un-Lemn, s'a aren- 
dat pe periodul 1888—93 cu. 
910 lei anual. 

Cernelile, fădure a statului, în 

întindere de 53 hect. situată în 

com. Surpatele, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea și formată din tru- 

purile: Iliuţa (40 hect.) și Buz- 
ducul (13 hect). 

Cernelile, za/g, izvorește din dea- 

lurile com. Bălteni, plasa Cerna- 

d.-s., jud. Vilcea, şi se varsă în 

riul Cerna. 

Cernelile-de-jos, sas, pl. Ocolul, 

com. Cernelile, jud. Dolj, cu reșe- 

dința primăriei, Are 248 suflete, 

133 bărbaţi şi 115 femei. Copiii 

din sat urmează la şcoala mixtă 

din satul Cernelile-d.-s., 'ce este 
la 568 m. depărtare. In anul 
școlar 1892—93 aii urmat la 
şcoală 16 băeţi, Cu virstă de. 
şcoală sunt 20 băeți și. 16 fete. 

Ştiii carte 8 -loc. In sat sunt 
58 case. Casele sunt zidite din 

„ paiante, avind aproape fie-care 
grădina. ei.. 

Cernelile-de-Jos, "moşte particu-
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lară, pl. Ocolul, com: Cernelile, 

jud. Dolj, satul Cernelile.d.-i., 

aparține d-nei Eliza Opranu și 

aduce venițul “anual de 17000 

lei. Inainte aparținea mănăstirei 

Horezul. Pe această moșie, afară 

de proprietatea cea mare, ai 

| pămînt şi locuitorii. Pe moșie 

se găsesc stine. 

Cernelile-de-]os, zăzure parti- 

„_culară, pl. Ocolul, com. Cerne- 

-. lile, judeţul Doij, satul Cerne- 

lile-d.-j., pe moşia Cernelile-d..j. 

Aparține d-nei Eliza Opranu; are 

o întindere de 450 pog. Lem- 

nul, care se găseşte, este arța- 

rul și plopul; predomină stejarul 

şi frasinul, - 

Cernelile-de-Sus, sa, jud. Dolj, 

- pl. Ocolul, com Cernelile. Are 

168 locuitori, 82 “bărbaţi și 86 

femei. Locuesc în 34 case și 

1 bordeiă. In sat este o școală 

mixtă, ce funcționează din 1891, 

„ întreținută de comună;:: Are..o 

singură învățătoare. Localul, 

. construit din zid, este -în bună 

stare. În anul școlar 1892 —93 

a fost frecuentată de 54 băeți 
şi 2:fete, 10 băcţi şi 2 fete din 

„„Cernelile-d,-s., 16 băeţi din Cer- 

nelile-d.-j. și 16 băeţi din Troa- 

ca. Ştii carte 4 bărbaţi şi-1 

femee, 

__ In-sat este o biserică de zid, 

- fondată la1813, de Dincă Rizea 

și reparată la 1883, de Ioan 

Grecu. Hramul bisericei este Sf, 

Constantin. Satul este așezat la 
mijlocul com,, între satul Troa- 

“ca la N. și satul, Cernelile-d.-j, 

la $., lao departare de. 144 de kil. 

Cîrciumi sunt 3; - - 

Cernelile-de-Sus, zpoșie . parti- 

culară, jud. Dolj, plasa Ocolul, 

- comuna Cernelile, satul Cerneli- 

le-d.-s.; aparţine d-lui Constantin 

Mihail; înainte aparţinea d-lui 

-Dincă Rizea. Are un venit de   

826 

4000 lei. In această: moşie ai 
parte și locuitorii. 

Cernelile-de-Sus, păzure parti- 

culară, județul Dolj, pl. Ocolul, 

comuna Cernelile, satul Cerne- 

lile-d.-s., în întindere de 230 

pog.; se găseşte pe moșia Cer- 

nelile-d.-s. Aparține d-lui Cons- 
tantin Mihail și înainte era a 

d-lui Dincă Rizea. Esenţe: plopi 

“şi arțari; predomină stejarul şi 
frasinul. 

Cerneşti, saz, în jud. Botoșani, 

partea. de S.-E. a comunei Zlă- 

tunoaia, pl. Miletinul, așezat pe 

culme de deal. Are o suprafaţă 

de 69 hect., din cari 386 hect. 

ale proprietarului și 224 ale lo- 

„cuitorilor, cu o populaţie de Sr 

familii, saă 324: suflete. Are o 

biserică de lemn, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi; o școală, 
întreținută de” comună, cu 1 în- 

„văţător. și '22 școlari. Sunt 2 

„cîrciumi şi 2 comercianți. : 

" Numărul “vitelor este de 260, 

„din cari: 110 vite mari cornute, 

10 cai, 120'de oi și 20 mascuri. 
Sunt 24 stupi cu albine, 

Cernești, sat, face parte din co- 
„_muna. rurală Homoriciurile, pl. 

Teleajen, jud. Prahova. 

Cerneţul, foastă com. 76, în 

jud. Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., 

alipită la com. urb. T.-Severin, 

ca mahala. | 

Este situată pe albia rîului 

Topolnița și în apropiere de 
Dunăre. Cerneţul a fost capitala 

jud. Mehedinţi pănă la 1842; 

acum este ruinată. | 

- In Cerneţul se găsește bise- 

„rica Sf, Treime, zidită in. formă 

„de: cruce, în anul 1670, de către 

Voevodul Ioan Ghica. In isto- 

rie, Cerneţul joacă un rol pen- 
„tru luptele date aci și pe cîmpia 

„. Severinului,  - E   
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Aici. a fost casa lui Tudor- 

Vladimirescu; azi casa e distru- 

". să. În apropiere de Cerneţul, la 

„distanță de 1J2 oră, se “află 

Dealul - Gărdanului, pe care: se 

află viea și cula lui Tudor-Vla- 

dimirescu, întreținute de: pro- 

prietară d-na Sevastiţa Gărdă- 

reanu. . 

Teritoriul Cerneţului a fost 

" adesea inundat de. pîraiele ce 

vin de pe Dealul-Cerneţului, 

„ pentru care cauză, locuitorii Cer- 

nețeni, 's'aii strămutat în ora- 

şul Turnul-Severin. 

Cerneţul, gir/ă, în jud. Tulcea, 

servind de hotar în toată. lun- 
gimea ei între plășile Sulina și 

Tulcea. Se formează din două 

mici braţe din interiorul. întin- 

selor stufării, cari unindu-se, se 

apropie de girla Dunavăţul, de 

la care primeşte o mare can- 

titate de apă prin trei mici 

girle: Lungul, - Sulemanca și Mi- 

halache-Grecul. De. aci se în- 

dreaptă: spre 'S., avind: o di- 

„ recție generală de la NE. spre 

„S.V.; trimete spre E. un braţ, 

care se termină în grindul Hun- 

diul. După 'un curs de 12 kil., 

merge de se varsă. în lacul 

Dranovul, în partea estică a 

lui, mai sus de cherhanaua Dra- 

novul. Este mărginită numai de 

stuf, - 

Cerneţul-Florea, punct trigono- 

mtetric, în jud. Tulcea, pl. Su- 

lina, pe teritoriul comunei Sf. 

Gheorghe. E situat în partea 

vestică a plășei și a comunei, 

pe malul stingal girlei cu ace- 

lași nume. Are 1 m, înălțime şi 

-e înconjurat cu stuf. 

Cernica, sa, pl. Dimboviţa, jud. 

Ilfov ; face parte din com. rur. 

Cernica-Căldărarul. Este situat 

la E. de București, în pădurea 

Cernica, 'la N. bălţei :cu același
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nume. Se mai numește şi Cer- 
nica-Moara. Pe lingă sat trece 
piriul Cernica. Aci este reşe- 
dința primăriei. 

Are o biserică, cu hramul S- “ți. 
Apostoli, deservită de 2 preoți 
și 2 cîntăreți; o școală mixtă, 
frecuentată de 22 elevi şi 8 
eleve, cu întreținerea căreia sta- 
tul și comuna cheltuesc 2644. 
lei anual. Localul s'a construit 
din fondurile judeţului i în anul 
1888. 

Populaţia lui e de 606 locui- 
tori. Suprafaţa totală a satului 
e de 3334 hect., aparţinînd sta- 
tului 2850 hect. și locuitorilor 
454 hect. Statul are 2500 hect. 
pădure, 25 izlaz, 75 sterpe și 
250 le cultivă prin arendași. 

Comerciul se face de ş cir- 
ciumari şi 1 hangiii. Are.I he- 
leşteii, 

Numărul vitelor mari e de 
280 şi al celor mici de 303. 

Cernica, mânăstire de călugări, 
* jud. Ilfov, situată pe două in- 

sule din lacul Colentina, lingă 
- satul cu același nume. S'a fon- 

dat de marele Vornic Cernica 
Știrbeiă, la anul 1608; are hra- 

mul Sf. Nicolae. 
Acest schit a durat mai bine 

de un secol, dar s'a pustiit din 
cauza unei ciume mari. La anul 
1781, Arhimandritul Gheorghe 
împreună cu doi ucenici de la 
Sf. Munte găsind acest loc pus- 
tiă, cu bine-cuvîntarea Mitro- 
politului Grigorie, sai stabilit 

ci. În timp de 2 anis'au strîns 
16 frați. In anul 1784, soțiile 
boerilor Golescu și Dudescu, 
au dat mijloacele necesare pen- 
tru întreținerea schitului. 

La anul 1786, pe vremea Dom- 
nitorului Mavrogheni, se strin- 
seră aci 103 fraţi, iar Dom- 
nul Mavrogheni îi ajuta, dîn- 
du-le toate cele necesare pentru: 
traii, 

dîqt0, slarele Dicţlonar Ceogrujle, Vol, Ji 
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Astă-zi este una din cele mai 
mari chinovii ale țărei şi locul 
de înmormîntare al multor evla- 
vioşi din București, 

Aci se află o evanghelie de 
la Alexandru Moruzzi V.V. şi o 
altă evanghelie, admirabil îmbră- 
cată, dăruită de M. S. Regele 
Carol 1. 

Se susține de unii, că între mă- 
năstire şi rîul Dimboviţa ar fi fost 
o mănăstire de călugărițe în- 
ființată de jupîneasa Chiajna, 
soția Vornicului Cernica Știrbeii, 
dar care s'a desființat din cauză 
că mănăstirea ar fi fost călcată 
de hoţi. 

Aci este o bibliotecă, care cu- 
prinde multe cărți bisericești 
foarte vechi. Această mănăstire 
numără azi 121 călugări, cu 
care statul cheltuește anual lei 
28213. Din cauza bălței, vara, 
locul e cam nesănătos, 

Cernica, forz, în jurul București- 
lor, jud. Ilfov. 

Cernica, Za/tă, înconjurată de 
toate părţile cu stuf înalt, jud. 
Constanţa, plasa Hirșova, pe 
teritoriul comunei rurale Cio- 
banul ; situată în partea ves- 
tică a plășei și cea nordică 

a comunei; comunică cu balta 
Ciungile. Este formată de Du- 
năre dintr'una din marile ci re- 

vărsări de altă dată. Are 3o 

hect, întindere și produce puţin 
pește. 

Cernica, da/tă, jud. Ilfov, plasa 
Dimboviţa, așezată cam în cen- 

-trul plășei, formată de rtul Co- 

lentina. Se scurge în riul Dim- 

bovița spre E. de cătunul Cal. 
dărarul. 

Cernica, 1toşie a statului, jud. 

Iifov, pendinte de mănăstirea 

Cernica. S'a arendat pe periodul 

1885—95, cu 9573 lei anual, îm-   

CERNICA 

preună cu moara, afară de lo- 

cul dintre heleșteii și pădure 

pănă în locul cedat locuitorilor 
„închis cu șanțuri, care teren s'a 
lăsat în folosința mănăstirei, 

O parte din acest teren s'a 
luat pentru fortificaţii, 

Cernica, zirf de munte, judeţul 
Baciăii, pl. Trotuşul, com. Hirja, 
pe graniță, în șirul cu acelaşi 

nume. Are 1005 m. înălțime, 

Cernica, șir de munţi, jud. Ba- 
căi, pl. Trotușul, com. Hirja, 
pe graniță, în dreapta Slăni- 
cului, La N. are virful cu a- 
celași nume. Se lasă spre S. 
pănă la 975 metri, pe la iz- 
vorul riului cu acelaşi nume. In 
acești munți, pe povirnișul ră- 
săritean, spre Moldova, se află 

locul Piciorul, numit pe .ungu- 
rește' Kiș-Havaș. 

Cernica, fumâravă, jud. Bacăi, 
pl. Trotușul, com. Hirja, de pe 

„drumul ce duce de la Onești 

la trecătoarea Oituzul. 

Cernica, fădure seculară, în va- 
lea piriului cu acelaşi nume, ; 

jud. Bacău, pl. Trotușul, com. 

Hirja. Esenţe: fag şi stejar. 

Cernica, zădure mare, judeţul 
Ilfov, pl. Dimboviţa. Are 2840 
hect. E proprietatea statului, 

Cernica, ziriz, jud. Bacăi, pl. 
Trotușul, com. Hirja, de pe ho- 
tarul Transilvaniei. Ese din mun- 
tele Cernica și se varsă d'a 
stînga Oituzului la Poiana-Să- 
rată. E așezat dincolo de gra- 
niţă. EL curge în întregime de 

la N. spre S. 

Cernica, piria, jud. Ilfov, lingă 
satul cu același nume. 

Cernica, vaz, jud, Tecuciii, si- 
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CERNICA - 

 tuată între Troian: și moşia lo- 

cuitorilor din Brăhășeşti. Pe a: 

ceastă vale se află şi cîte-va 

izvoare. Începe de la ripa Ur- 

soiul. 

Cernica, va/e, în pl. Borcea, co- 

muna Dichiseni, jud. Ialomiţa. 

Cernica, vafe, izvorește de la E. 

de com. Comarnicul, pl. Peleșul, 

jud. Prahova. Curge de la N.- 

E. către S.-V. şi se varsă în 

riul Prahova, pe malul stîng, 

"cam în centrul comunei Comar- 

nicul. 

Cernica-Căldărarul, con. 7ur., 

pl. -Dimboviţa, jud. Ilfov. E si- 
tuată la E. de Bucureşti, în pă- 

“durea cu același nume, pe ma- 

„lul de E. al bălței Cernica, la 

„15 kil. departe de București. 

Stă în legătură cu Pantelimonul, 
prin mănăstirea Cernica, printr'o 

șosea vecinală, 

Se compune din satele Cer- 

nica, și Căldărarul. Are o popu- 
laţie de 922 locuitori, în care, 
număr întră şi călugării de la 
mănăstirea Cernica. Locuesc în 
190 case. 

“ Suprafața” totală a comunei 
este de 4152 hect. 

Statul are 3550 .hect., din 

cari cultivă prin arendașii săi, 

841 hect. (25 izlaz, 137 sterpe 
„Și 2547 pădure). Locuitorii au 
„602 hect.pe cari le cultivă, re- 
zervind 8 hect. pentru izlaz. 

. Contribuabili sunt 172, 

Budgetul comunei e de 4246 

lei la venituri şi 4138 lei la 
cheltueli. 

Dintre locuitori, 180 sunt plu- 
gari. | 

Arătura se face cu 62 plu- 

guri, 46 cu boi şi 16 cu cai, 
Locuitorii aii S1 care și căruțe, 
69 cu boi și 12 cu cal. . 

Comerciul se face de 6 ciîr- 
ciumari și 1 hangiu,   
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Numărul vitelor mari e de 

386 (107 -cai şi epe, 188 boi, 

-69 vaci și viței, 4 tauri, 18 bi- 

voli și bivoliţe) și al celor mici 

“de 588 (33 capre, 105 porci şi. 

450 oi). Locuitori împroprietă- 

riți sunt 139, neimproprietăriţi 

sunt 203. | 
S'au stabilit în comună 3 

străini. | 

Cernicari, mahala, din oraşul 

Tecuci, judeţul Tecuci. Si- 

tuat pe stinga Birladului, la S$.- 

E.: Această mahala a fost mai 

inainte pe vale lingă Birlad, fă- 

cînd parte din com. Barcca ; în 

urmă s'a deslipit, și, din cauza: 

deselor inundaţii ale Birladului, 

s'a strămutat pe deal, unde se 

află și astă-zi. 

Cernişoara, ziriă, în jud. Me- 

hedinți. Izvorește din două cioci 

înalte, numite Ciuceve, și curge 

spre S. nu departe de Ciuceve, 

la locul numit Urzicariul. Se 

unește cu apa Cerna, 

Conţine păstrăvi. 

Cernişoara, 7îz, jud. Vilcea, cel 

mai important. afluent al rîului 

Cerna. Izvoreşte din susul Ar- 

mășeștilor din muntele Slătioara. 

E situat la S. de com. Horezul. 
Curge paralel cu riul Cerna pănă 

la com. Roeşti ; se întoarce către 

S.-V. și se varsă în Cerna în 

dreptul com. Coieni, după cea 

udat comunele Mădulari, Modo- 
ia, Roești și Coieni, 

Valea-Cernişoarei are o lăr- 

gime maximă de 1 kil.; este 
populată, productivă și viabilă. 

Cernişorul, zruș de pădure, a 

statului, sitnată în com. Susani 

şi Lungești, pl. Oltul-d.-j., jud. 

Vilcea. Are 3şo hect., care, îm- 

preună cu trupurile: Stupina 

(380 hect.), Girbovul (350 hect.) 

şi Lunca-Stâneştilor (440 hect.),   

CERNUL 

formează pădurea Rîmești-Stă. - 

nești. : 

Cernitul, dea/, jud. Bacăi, plasa 
Tazlăul-d.-s., com. Bucşeşti,. pe 

teritoriul cătunului Cernul. Face 

parte din şirul dealurilor dintre 
Tazlăul-Mare și Trotușul. 

Cernofca, draj secundar al brațu- 

lui “Chilia, judeţul “Tulcea. Se 
desface la 4 kil. mai jos de o- 

rașul Chilia-Vechie; se întinde 

spre E., pe o lungime de 12 kil. 

și se termină iar cu braţul Chilia 

lingă Peuprava. Adincimea-i e 

de 8 m. Cu braţul Babinof şi 

Meslin închide insulele Ciornoiii 

şi Meslin. Brăzdează partea nor- 

dică a plășei Sulina şi a com." 
Chilia și Sfistofca. 

Cernul, saș, jud. Bacăiă, pl. Taz 

lăul-d.-s., com. Bucșeşti; situată 

în valea piriului Cernul, la o de- 

părtare de 600 metri de satul 
Bucșeşti (şcoala). 

Are o biserică, clădită de pro- 

prietarul Ioniţă Gorgos, în anul 

„1894; e deservită de 1 preot şi 

I cîntăreț. 

Populaţia e de 137 familii, 
avind 603 suflete, 

Sunt 3 cîrciumi. 

Animale sunt: 35 cai, 432 vite 

mari cornute, 139 porci şi 28 

capre. 

Cernul, pîriă, jud. Bacăiă, pl. Taz- 

lăul-d.-s. Izvorește din munţii 

Savu și Tarniţa din comuna Po- 
durile, curge de la V. spre E. 

şi se varsă în Tazlăul-Mare, pe. 

dreapta, mai jos de Teţcani, în 

fața satului Gura-Cernului, la 

locul numit Iaga, com. Bucșești. 

Acest piriii, în cursul săi su- 

perior, pănă la intrarea în că- 

tunul Cernul, poartă numele de 

Buda. El se încarcă în comuna 

Podurile cu piriiaşele: Fundă- 

tura, Brănești și Valea-Sosei,



CERNUL 

"iar prin comuna Bucșești și Be- 
” rești, cu piriiașele: Căcicea, Păl- 

tinișul, Leordișul, DBucșa, Trenţa, 
Cioraci şi Teiul. 

Cernul, za/e, jud. Bacăiă, ' plasa 
Tazlăul-d.-s., com. Bucșeşti, pe 
care se află cătunele Buleriul 
și Cernul, 

„ Ceroaia, 7îrî4, jud. Teleorman, 

străbate teritoriul com. Birla, 

din pl. Teleormanului, în partea 

- de S.-E., servind de hotar între 

moşiile Birla şi Podişorul. Se 

varsă în rîul Cotmeana, în pă- 

durea Bădești, după ce pri- 

mește și apele unei viroage, 

Icoana, mai sus de cătunul Po- 

dişorul. 

Ceroaica, ză/cea, care se for- 

mează pe teritoriul com. Mier- 

leşti, pl. Riul-d.-s., jud. Olt; taie 

dealui despre V. şi se varsă în 

Iminogul, între cătunele Cata- 

nele și Moșteni. 

Cerpoaca '(Măgura-), gea/, în 

jud. R.-Sărat, pl. Marginea-d.-s., 

comuna Lacul-lui-Băban. Se des- 

face din dealul Costandoiul; 

brăzdează partea de V. a co- 
munei. E acoperit cu pășuni. 

Cerşani, com. rur., jud. Argeș. 
(Vezi Cerşanile). 

" Cerşani-de-]Jos și de-Sus, saz, 
jud. Argeş, pl. Gălăşeşti. Are 

55 familii, cu 203 suflete. Face 

„parte din com. rur, Cerşanile. 

Are o biserică cu hramul Toţi- 

Sfinţii, deservită de 2 preoți și 

“1 cîntăreţ; are o școală pri- 
mară rurală. 

Cerşanile, sai Cerşani, com. 

„Tur. jud. Argeșul, plasa Gălă- 

șești, la 22 kil. de com. rur. 

Costeşti, reședința subprefec- 

turei, şi la 31 kil. de Piteşti. 
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Certieni, sat, 

vaci,   

389 

Se compune din următoarele 7 

sate: Boblegi, Burdeşti, Cer- 

șani, (de Jos și de Sus), Predești 

Stefănești, Strîmbeni și Văjeşti. 

Are o populație de 214 fami- 

li, cu 725 suflete, din cari 5 

familii Țigani. In comună sunt 
_3 biserici și 1 școală primară, 

Budgetul comunei, pe anul 
1885-86, a fost de 2280 lei ş2 

bani la venituri și de 2215 lei 
"la cheltueli, 

După. o publicaţie oficială 
(1887), această comună are 188 

contribuabili; budgetul e de 

_3261 lei la venituri şi de 2580 

lei la cheltueli. 

„Numărul vitelor a fost, în.a- 

nul 1887, de 6şIr capete vite 

mari: 589 boi.și vaci, 62 cai, 

și de 2292 vite mărunte: 1816 

oi, 22 capre și 454 rimători. 

Certe-Tele, /ac, situat în partea 

vestică a plășei Măcin, în jud. 
Tulcea, și cea de S..V. a com. 

Turcoaia, între Dunăre, din care 

e format și iezerul Turcoaia. E 

înconjurat cu stuf,.Are 20 hect, 
îutindere. 

în jud. Neamţu, 

com. Bîrgăoani, pl. de Sus-Mij- 

locul; e situat în valea de sub 

dealul cu aceeași numire, pe 

piriul Certieni. | 

Se mărginește la E. cu satul 
Ruginoasa, de care se desparte 

prin ' Culmea-Certienilor, şi cn. 

limita jud. Roman; spre N. cu 

satul Birgăoani, de care se des- 

parte prin limită convenţională. . 

Are o suprafață de 750 hect. 

și o populaţie de 38 familii, cu 

182 suflete. | 

Sunt go contribuabili, 

Numărul vitelor e de 3şo 

capete, din cari: 20 boi, 80 

"200 oi, 5 porci, 

şi 32 junci. 

„Certieni, dea/, jud. Neamţu; se 

12 cai"   

- CERUL : 

întinde din marginea 'com. Bo: 
zieni spre N.-V.. pănă pe teri- 
toriul comunei Talpa, satul Oni- 
ceni. 

Certieni, pirtiaj, jud. Neamţu i 

izvoreşte din. dealul -cu același 

nume, com. Birgăoani, pl. de 

Sus-Mijlocul. Curge, traversînd 
șoseaua Rirgăoani-Talpa, în a-. ” 

propierea celui d'întiiri sat, şi se 

“uneşte apoi cu piriul Bahniţa. 

Certieni, firii, la E.:de satul 

Lărgășani,. com. Negulești, pl. . - 
„ Berheciul, jnd. Tecuciii. 

Certieni, vale, la E. de satul | 
- Lărgășani, com. Neguleşti, jud. 

“Tecuciii, peste rîul Berheciă; 

Cerţăști, sat şi comună, în jud. 
Tutova, pl. Corodul, spre S. 
de Birlad, pe piriul Birzota. For- 

mează singur o comună. Are 

866 locuitori, din cari 202 con-.: 

“tribuabili, Ştii carte 138" per- 

soane. Locuesc în.230 case. .. 
Ia coprinsul acestei comune, 

pe valea piriului Birzota, sunt 

multe grădini de zarzavaturi. 

Comerciul se face de:15 per-. 

_soane, în 16 stabilimente, din 

cari 8 cîrciume. Are o şcoală 
| primară, de băeţi și 2 biserici. 

Cerul, cea, ind. oit; vezi Po- 
tericiul. i 

“Cerul, /oc, pe care a fost așezătă 

com. rur. Deveselul,. din jud. 

Mehedinţi, pl. Blahniţa. - 

Cerul, za/e, în jud. . Mehedinţi, . 

pl. Motrul-d.-j., ţine de terito- 

„rul com. rur, Ruptura. 

Cerul, saii Leamna, moşie a sta-- 

tului, situată pe teritoriul com, 

_Brabova, jud. 'Dolj, pl. Jiul-d.-s. 
„Moșia, foastă proprietate a d-nei 

Catinca Ciocazan, s'a. arendat |



  

CERULUI (LACUL) 310 CESCULUI (VALEA.-) 

pe periddul 1893—94, cu 3700 suflete, din cari 312 „contri- Proviţa, la V. de com. Mărgi- lei anual. buabili. neni-d.-j., pl. Filipești, judeţul 

Cerului (Lacul-), Zac, la S. de 
comuna Mărgineni, jud. Teleor- 

"man, 

Cerveni, /rup de moşie, nelocuit, 

care constitue moșia Gogoșari, 

pl. Marginea, jud. Vlașca. 

Cervenia, co. rur., în plasa Mar- 
ginea, jud. Teleorman. E situată 

„pe partea stingă a riului Vedea. 
Are drept limite riul Vedea 

la $., .com. Beiul la N, la E. 
cîmpia. Burnazul, pe care se 
întinde pănă aproape de comu- 
nele Cacaleţi şi Pietroșani din 
jud. Vlașca, precum și hotarul 
moșiilor Brinceni și Șoimul, pe 
partea dreaptă a rîului Vedea, 
la V. 

In partea despre V. se află 
pădurea numită Pălășcuţa, limi- 
trofă cu com. Beiul, unde se îm- 

„ preună apele rîurilor Vedea și 
Teleormanul și mai spre S. o altă 
pădure numită Lamba-Mitroiii,. 

Intinderea comunei, cu a mo- 
şiei aflată pe dînsa, este de peste 
6o0o hect. Moșia, foastă pro- 
prietate a principelui Dimitrie 
Știrbeiii, a trecut în anul 1884, 

"în stăpînirea Așezămintelor Brin- 
covănești din București. Proprie- 
tatea are 4750 hect. arabile, 500 
hect. pădure și 250 hect. izlaz 
şi livezi; mai sunt şi ca 150 
hect, vii ale locuitorilor. Numă- 
rul locuitorilor împroprietăriți 
este de 273, pe o întindere de 
456 hect. Trupul de moșie, pe 
care sunt împroprietăriți locui- 
torii poartă numirea de Pălia ; 
el se întinde din hotarul com. 
Zmirdioasa la V., merge în linie 
dreaptă la E, şi de aci continuă 
spre S. pănă în hotarul moșiei 
Cacaleţi, din jud. Vlașca. 

Populaţiunea comunei este de 
478 capi de familie, cu 2227 de   

Numărul vitelor este de 3188 
capete, din cari: 683 cai, 1563 
vite mari cornute, 2868 vite 
mărunte. și 274 porci. 

Budgetul comunei este de lei 
7943, la venituri şi de lei 6949, 
la cheltueli. 

Are o școală cu un învățător, 
frecuentată de 28 elevi; o bi- 
serică, deservită de 2 preoți și 
2 cîntăreţi. 

Comuna Cervenia comunică 
la N. cu Beiul și la S. cu Con- 
țești, prin căi vecinale. Comu- 
nicația cu com. Zmirdioasa, se 
face printrun pod situat la 
moara de la: căt. Șoimul, pe apa 
Teleormanului. Distanţa pănă 
la Alexandria este de 18 kil., 
pănă la Zimnicea de 23 kil,; 
la “Turnul-Măgurele, reședința 
județului, 49 kil. şi la Giurgiu, 
54 kil. 

Cervenia, dea/, în com. rur, Roş- 
nița, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Cervenia, Zea/, în com. rur. Lu- 
poaia, pl. Motrul-d.-s., judeţul 
Mehedinţi. 

Cervenia (Fundul- Văei-), /0e 
izolat, în com. Diţești, pl. Fili- 
pești, jud. Prahova; proprietatea 
d-nei Maria C. Filipescu. 

Cervenia, 7zoșie, a Aşezămintelor 
Brincoveneşti din București, în 
jud. Teleorman, plasa Margi- 
nei, com. Cervenia. Are o în- 
tindere de 5şoo hect. pămînt a- 
rabil și pădure. Teritoriul acestei 
moșii se intinde și în jud. Vlașca, 
pe cimpia numită Burnazul. 

Cervenia, ziriă, în com. rurală 
L.upoaia, pl. Motrul-d.-s., judeţul 
Mehedinţi, 

Cervenia, pârţ4, ce se varsă în rîul 

    
  
Cerviceşti, 

  

Prahova. 

Cervenia, pirîi, ce izvorește din 
- fundul văei Cervenia și se var- 

să în pîriul Roșioara, la S. de 
com. Diţeşti, pl. Filipești, jud. 
Prahova, făcînd mai multe zig- 
zaguri. 

Cervenia, za/e, în com. rur, Ro- 
şiuța, pl. Văilor, jud. Mehedinți. 

Cerveniţa, piriă, în com. rur. 
Degeraţi, pl. Ocolul-d.-j., jud. 
Mehedinţi; se formează din ho- 
tarul com. Peri, trece prin De- 
geraţi și se varsă spre E. de 
lac, în Huşniţa, în dreptul sa- 
tului Ceochiuţul. Pe acest piriă 
se află mai multe mori. 

Cerveniţa, za/e, în com. rur. De- 
geraţi, plasa Ocolul-d..j., județul 
Mehedinţi. 

Cerviceşti, saz, în jud. Botoșani, 
partea de N. â comunei Cuco- 
reni, pl. Tirgul. Are o supra- 
față de 1721 hect. şi o popu- 
laţia de 188 familii, cu 691 su- 
flete. In acest sat sunt 2 .bise- 
rici, din cari una în ruine, de- 
servite de 1 preot și 2 cintăreți. 

Vite sunt: 243 vite mari cor- 
nute, 36 cai mari, 400 oi şi 42 
mascuri. În sat se află 1 cîr- 
ciumă; sunt 2 meseriași, 

pădure, jud. Boto- 
șani, pe moșia Cervicești, com. 
Cucoreni, pl. Tirgul. Are o în- 
tindere de 572 hect. 

Cescului (Valea-), za/e, începe 
„de pe cimpia dintre com. Cio- 
lănești-din-Deal şi Valea-Tele- 
ormanului și se termină în Va- 
lea-Ciinelui, între comunele Gă- 
răgăi şi Necșeșşti, judeţul Tele- 
orman.
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Cesna, mute, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloșani, 

Cesna, ziriz, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloşani. Se varsă în apa 
Cerna. 

Ceşme, ea/, în jud. Tulcea, pl. 
Istrului, pe teritoriul com. rur, 
Ciamurli-d. -s., cătunul Eschi- 
baba. Se desface din dealul Ali- 
faci şi se întinde spre E., avind 

"o direcțiune generală de la V. 
spre E. Brăzdează partea nor- 
dică a plășei și pe cea vestică 
a comunei. Merge de-alungul 
piriului Ciariești. Se prelungește 

- spre S.-E. cu dealul Cail-Dere. 
Are un virf înalt de 286 m., 
dominind asupra satelor Cail- 
Dere, Eschibaba, asupra piîriului 
Beidant, și a drumului comunal 

ce le unește. El este de natură 

pietroasă, acoperit în vîrf cu 

pășuni, și pe la poale cu puţine 
păduri. 

Ceşme-Culac, za/e, în jud. Tul- 

cea, pl. Babadag, pe teritoriul 
comunei rur. Enisala. Se des- 

face din poalele nordice ale dea- 

lului Golovar-Bair, se îndreaptă 
spre N, avind o direcțiune ge- 
nerală de la S.la N. Brăzdează 
partea estică a plășei și a co- 
munci. la merge numai prin 

tufărișuri şi păduri, pe la poa- 
lele vestice ale dealului Iașbu- 
run. Este tăiată de șoseaua ju- 
dețeană Babadag - Enisala - Juri- 
lofca. După 3 kil. de drum, se 
deschide în stuful de pe mar- 
ginea iezerului Razelm. 

Ceșmeaua, surpătura unui deal, 

în dreptul” căt. Izvoarele, reşe- 
dința com. cu acest nume, pl. 

Siul-d.-s., jud.: Olt. Aci se fa- 

brică cărămidă, 

Ceşmeaua-Ciobanului, /26, co- 
muna Racoviţa, pl. Rîul-Doam-   
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nci, jud. Muscel. E situat lingă 
şosea, - 

Ceşmelei (Valea-), va/z, com. 
Deleni, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Ceşmelei (Zăvoiul-), săvoiă, 

com. Cacova, pl. Ocolul, jud. 

ilcea. 

Cetate (La-), jid. Teleorman. 
Vezi Zimnicea. 

Cetate (La-), jua. Teleorman. 
Vezi Conţești. 

Cetate (Dealul-de-la-), dea?, în 
jud. Constanţa, plasa Silistra- 

Nouă, pe teritoriul comunei rur. 

Satul- Noi, cătunul Satul-Noiă. 

Este mai mult o prelungire a 

dealului La-Două-Movile; se în- 

tinde spre E., într'o direcţie ge- 

nerală de la S.-V. spre NE, 

brăzdind partea nordică a plă- 

șci și acea a comunei. Ramifica: 

"țiile nordice se sfirșesc pe malul 

dunărean, iar cele sudice şi .es- 

tice pe malul de N. al iezeru- 

lui Oltina. La poalele sale sud- 

estice se găsesc ruinele unei 

cetăţi vechi, de la care şi-a luat 

“şi numele, Este de natură stîn- 

coasă, făcind malurile Dunărei 

şi ale iezerului Oltina să he 

înalte și pietroase. Este acope- 

rit cu finețe şi tufărișuri. Pe mu- 

chea sa merge drumul comunal 

Pirjoiul-Oltina. 

Cetatea, com. rur., jud. Dolj, pl. 

Cîmpul, la 76 kil. departe de 

Craiova şi la 22 kil. departe de 

reședința plășei, orașul Calafat. 

Situată pe loc șes, la poalele 

dealului numit Cetatea, ce se 

întinde de-alungul malului stîng 
al Dunărei. In dreptul comunei 

Cetatea, pe malul drept al Du- 

nărei, se găsesc satele Caşova 

şi Gămătarci. 

Se învecinește la N. și N.-V.   
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cu. comunele Gemeni sai Dir-" 
vari şi Salcia, din jud. Mehe- 
dinți şi cu com, Risipiţi, din ju- 

dețul Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., 

la S. cu com. Hunia, iar la E, 

cu com. Fintîna-Banului și la, 

V. cu Dunătea. Limita linici de 

N. începe din Măgura-Dirvoru- 

lui, merge spre E. pănă la Mo- 

vila-Lată. Cea de S.e paralelă cu 

precedenta; cea de E. merge 

de la Dunăre printre Fintîna- 
Banului şi Cetatea, pănă la ho- 

tarul Dobridor, iar cea de V. 

din Dunăre pănă la hotarul Dir- 
vorului, 

Terenul comunei este puțin 

accidentat de dealul numit Ce- 

tatea, care se întinde spre S. 
şi pănă în Dunăre, Acest şir 

de dealuri este întrerupt de multe 

văi și vilcele. Dealurile sunt a- 

coperite cu grădinării și semănă- 

turi. Partea de N. este cam șeasă, 

iar pe cea deluroasă se găsesc 

multe izvoare, transformate în 

fîntîni, pentru întreţinerea gră- 
dinilor, în timp de secetă. 

Afară de Dunăre, comuna este : 

udată de riulețul Reca, care îz- 

vorește aproape de Dunăre, în 

jud. Mehedinţi şi se varsă în 

balta Ochiul, de lingă Dunăre. 

Pe teritoriul jud. Mehedinţi, 

acest pîrii se numește Drincea. 

In comună are îndreptare de 

la N.-V.-S.-E. Pe el se află o 
„mulţime de podeţe; iar în drep- 
tul jud. Mehedinţi cite-va mori. 

Inainte, com. Cetatea se nu- 

mea Ulmul; atunci era compusă 
din două cătune: Ulmul și Ce- 
tatea. Mai tirzii, fostul proprie: 
tar Dumitru Haralambie le-a u- 

nit sub numele de Cetatea. 

Numele de Cetatea vine de 
la o cetate de_pămînt înconju- 
rată cu un șanț, avind formă de 

- circomferință. Această comună 
a fost teatrul războaielor dintre 

Ruşi și Turci, în anii 1853 —58. 

Azi se compine din cătunul
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de reşedinţă Cetatea şi diu Ul- 

mul. * 

In comună se află o singură 
biserică, fondată la anul 1840, 

de către Dumitru Haralambie, cu 

hramul la Sf. Constantin şi E- 

lena. Pe frontispiciul bisericei 
-- se află o înscripţiune, în care 

se arată numele fondatorului, 

precum și anul fondărei, Este 

deservită de 2 preoți şi 2 cîn- 
“tăreţi, | 

Se găsesc în comună cite-va 
cruci cu datele de 1818, 1819, 

1820. Acestea sunt resturi din 

cimitirul și biserica satului din 

vechime. | 

In com. Cetatea sunt două 
“școli primare, una de băeți și una 

de fete; ambele în căt. Cetatea, 

Școala de băcţi funcționează 
din: 1817, iar cea de fete din 
1878. Sunt întreţinute de stat. 
Ati un singur local, 

In anul școlar 1892—93 aii 

fost frecuentate de 140 băeţi şi 

36 fete, din 490 în virstă de 
școală. Știi carte 1500 locui- 

tori, din cari 1350 bărbaţi şi 
150 femei. 

- Populaţia comunei este de 
3366 suflete, din cari 1979 băr- 

- baţi și 1587 femei. Dintr'aceștia, 
200 sunt streini: Bulgari, Greci, 
Sirbi, Izraeliţi, etc. 

După legea rurală din 1864, 
sunt 394 împămiînteniți, iar după 
cea din 1879, sunt 17 insurăţei. 

Suprafaţa comunei este de 
5750 hect., din cari: 5500 ara- 
bile, 130 fineţe, 70 izlaz, 50 
lac și teren sterp. 

Moșia de pe teritoriul comu- 
nei se numește Cetatea, Are un 
venit de 147955 lei; aparţine 
proprietarilor şi locuitorilor. 

“ Viile de 400 hect. aparțin lo- 
cuitorilor. împroprietăriți şi dai 
vin negru, 

. Pe moșia Cetatea este o moa- 
ră de aburi şi una de apă, pe 
rîulețul .Reca..   
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„Meseriași suat 58, dia cari: 

20 croitori, 13 fierari, 18 ciz- 

mari, 3 curelari și 2 lemnari. 

In comună se găsesc 280 co- 

mercianți, dintre cari 80 sunt 
- Romîni. 

Circiumi sunt 30 și băcănii to. 

Comuna este străbătută de 

calea județeană Calafat-Severin, 

lungă de 6 kil. pe teritoriul co- 
munal, 

Budgetul comunei pe exer- 

cițiul. 1593—94 este de 13390 

lei, 48 bani, la venituri și de 
13005 lei, la cheltueli. 

Vite cornute sunt 320, oi 89 
şi cai 18. 

Cetatea, câfuu, în jud. Teleor- 

man, pl. Tirgului; ţine de co- 

muna Antonești și este situat 

pe proprietatea d-lui D. Or- 

bescu. Are o populațiune de 
465 suflete, dintre cari 9r con- 

tribuabili. 

Cetatea (Bleveşti), sub-/zvisie 
a cătunului Cirlomănești, din co- 

muna Gura-Nișcovului, . judeţul 
Buzăi, 

Cetatea, s4/-divisie a cătunului 

Cringul, din com. Pătirlagi, jud. 
Buzăi, 

Cetatea. V. satul Pocreaca, com. 

Poiana-Cirnului, pl. Crasna, ju- 

dețul Vaslui. 

Cetatea, cetate de pămiut, plasa 

Jiul-d.-mj., comuna Foişorul, ju- 

„dețul Dolj, 

Cetatea, redute vechi în pămînt, 

jud. Mehedinţi, plasa Cimpul, 
com. rur, Gemeni, 

Cetatea, urmă de cetate, judeţul 
Dolj, pl. Băilești, com. Siliștea- 
Cruce. 

Cetatea, zrmd de cetate, judeţul 

Cetatea, colină,   
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Dolj, pl: Băileşti, com. Siliştea- 
Crucei, satul Cioroiul-Noi, des- 

“pre care se zice, că datează 

din timpul celor din urmă răz- 

boaie ale Rușilor cu Turcii. 

Cetatea, ruină de cetate, judeţul 

Dolj, pl. Băilești, com. Bistre- 

țul, pe malul stîng al Dunărei, 

în fața orășelului bulgăresc Ţi- 

brul-Palanca. 

Cetatea, urme de cetate, judeţul 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Coţo- 

feni-din-Dos, Se găseşte pe un 

- deal în pădurea proprietarului, 

colonelul: I. Gigirtu. Se zice că 

datează din timpul năvălirei bar- 

barilor. Cetatea, are o formă 

triunghiulară, este aşezată în 

virful unui deal, şi de trei părți, 

anume spre E, N. și S., este 

înconjurată de o vale adîncă 

de 20 m. Spre V. se văd ur- 

mele: unui zid, gros și înalt de 

8 m. lIntr'o parte zidul este 

mai puțin înalt, unde se crede 
„că ar fi fost poarta cetăței. Zi- 

durile înconjoară cetatea din 

trei părți, două sunt în latul 

cetăței şi unul în lungul ei. Ină- 

untrul cetăţei este un loc mare 

de 6 pogoane. 

Cetatea, urme de cetate, pl. Jiul: 

d.-mj., comuna Segircea, jud. 
Dolj. 

* 

Cetatea, dea/, jud. Bacăii, plasa 

Bistriţa-d..j., pe teritoriul com. 

Răcăciuni, cu urme de întărituri 

în pămînt, înconjurate de şanţuri 

adinci. 

în jud. Buzău, 

„com. Gura-Nișcovului, citunul 

Cirlomănești. Această localitate 

a atras atenţiunea din timpii 

cei mai depărtaţi ca să fie forti- 

ficată, pentru că domină gurile 

„văilor Buzăul şi Nișcovul, și 

poate rezista ori-cărei forţe, care
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ar încerca să înainteze pe aceste 
“văi, fiind un punct din cele 
mai strategice ale ţărei, 

Cetatea, Zea/, pl. Jiul-d.-mj., com. 
Padea, jud. Dolj. 

Cetatea, p1o0u7/ă mare de pămînt, 

„jud. Dolj. V. com. rur. Botoșeşti, 
din plasa Dumbrava. 

Cetatea, deal, jud. Dolj. V. com. 

rurală Batoţi, din plasa Blah- 
nița. 

Cetatea, Zea/ cu zi;, în jud. Me- 

„hedinţi, plasa Ocolul-d.-s.; ţine 
de comuna rurală Bobaiţa. Are 

un fort pe care locuitorii îl 

numesc Cetatea-lui- Traian; îar 

locului i-a dat numele de Ce- 
tatea. 

Cetatea, 7n0vî7ă, în com. Pucheni- 

Mici, pl. Crivina, jud. Prahova; 

unde în urma săpăturilor făcute, 

S'ai găsit mai multe săbii, cuțite, 

iatagane și alte obiecte. 

Cetatea, deal, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Strunga, spre 

V.: de satul Găureana. 

Cetatea, deal, jud. Suceava, pe mo- 

şia Brana; e acoperit cu pădure 

de fag. In juru-i se observă două 

rînduri de şanţuri circulare. 

Cetatea, deal, în partea de V. 

a com. Poeneşti, pl. Racova, 

jud. Vasluiii; se prelungește de- 

a-dreapta - pîriului Racova. Pe 

virfal lui se văd și pănă astă- 

zi urmele a două şanţuri, cari, 

zice legenda, ar fi fost făcute în 

timpul cînd Ștefan-cel-Mare, a 
avut războiul cu Turcii, pe Va- 

lea-Racovei. Aceste șanțuri, în 

localitate, se numesc tabii. 

In: vale de la acest deal, a- 

proape de cătunul Hirșoveni 

(Slobozia-Străjescului), de-a stîn-   
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ga. piriului Racova, se află o 

"movilă, înconjurată 'de un șanț, 
care, se zice, ar fi 'tot din 

timpul lui Ștefan-Vodă. 

Pe șesul numit Valea-Caselor, 

„aproape de Poenești-Răzeși, de- 

a dreapta piîriului Racova, se 

află 2 movile. 

Cetatea, zus+/ă, pl. Cîmpul, com. 

Cetatea, jud. Dolj. 

Cetatea, /oc, judeţul Dorohoiii, 
pe culmea dealului Odăei, în 
țarina locuitorilor din satul Cor- 
lăteni, com. cu același nume,. 

pl. Coșula. 
Se găsesc pe această plat- 

formă, urmele unei fortificaţii de 

pămînt în formă trapezică, încon- 

jurată cu șanț, ce are încă azi 

adincimea de 3!/ m., şi lungimea 

de 6le m.; are țărină în val 

pe partea din lăuntru; are o 

singură deschizătură în partea 
despre S. 

Cetatea, /oc, în pădurea. de pe 

muchea dealului din linia Pru- 

tului, ce domină asnpra șesului 

și a satului Oroftiana-Fruanzetti, 
com. Oroftiana, pl. Herţa, jud. 

“ Dorohoiii.- Aici se văd urme de 

şanţuri ce ai încă o adincime 

peste 4!f m., cu un val pe la- 

turea lăuntrică. Suprafaţa în- 

„chisă are lărgimea mai mică de: 

cît lungimea ce este de 401 m;; 

şi cuprinde ş. hect. 73 arii. 

După tradiție, de unii se nu- 

mește Cetatea-Saşilor, iar după 

alții Cetatea-Leşilor. Se zice că 

aici a urmat o mare luptă între 

Moldoveni şi Leși, 

Cetatea, /oc strimt, jud. Muscel, 

pe riul Dimboviţa, numit ast-fel 

pe tot locul din fața Cetăţei-lui- 

Negru-Vodă. Prin Cetate, pe 
malul drept al rîului Dimboviţa, 

s'a făcut o şosea, care leagă 

“Tirgoviştea de Cimpulung,   
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Cetatea, loc îs colat, pe un platou 

întins, la S. V. de com. Bu- 

zeşti, pl. -Mijlocul, jud. Olt. Se 
zice că aci ar fi existat în ve.-. 
chimefRo mare cetate, pe dreap- 
ta Vedei, care ar fi fost con- 

timporană cu cea de la Crim- 

poaia-Magazia, și că ar fi. fă- 

cut partie din același plan de 

fortificaţiune, amindouă avind 

poziţiuni înalte și strategice, pe 

dreapta riului Vedea, 

"Cetatea, moşie, în pl. Tirgului, 

"jud. Teleorman, pe teritoriul . 
comunei Antonești, pe valea . . 
Tinoasa. 

Cetatea, pădure, supusă regimu- 
lui silvic, comuna Cetăţeni-din- 
Deal, plaiul Dimboviţa, județul . 
Muscel, în întindere aproxima. 
tivă de 450 hect. 

Se învecinește la N. cu i Moş: 

neni, la S$. cu pădurea d-nei 
Eliza, Filipescu, la E. cu riul. 
Dimboviţa şi la V. cu. valea 
Greci. 

Cetatea, pădure, pe proprietatea 
Cervenia, jud. Teleorman, în 
întindere de 500 hect. 

Cetatea, pichet de granită, pe 
marginea Dunărei, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Blahniţa, pe terito- 
riul comunei Batoţi. 

Cetatea, zî7/u/ cel mai înalt din 

dealurile Odobeșştilor, judeţul 

Putna. Se află pe drumul spre 

Mira, la 1 kil. de Odobeşti, în- 

tre acest oraș și Căpătanul. Pis- 

cul acesta, în partea despre 

Milcov, formează o rîpă colo- 

sală din virf şi pănă jos. Se 

zice că aci ar fi fost cetatea. 

Crăciuna. Movila Cetatea face 

parte din podgoria Odobeștilor 

şi aparține la 2 neguţători, cari 

” îşi ati acolo viile. O mare parte 
din movilă, anume cea despre
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Milcov, este dărimată de apă; 

în partea despre N. se cunoaște 

bine șanțul, cu care 'ea a fost 

înconjurată. Din vii, la movilă, 

se trece șanțul prin o -dilmă 

de pămînt, apoi intri pe un pa- 

rapet ce a fost împrejurul mo- 

vilei, în lățime de un stînjen 

şi jumătate, și apoi de la acest 

parapet se ridică în sus o mo- 

vilă. Atit movila de deasupra, 

parapetul și șanțul sunt acum 

acoperite cu tufiș şi arbori. Vie- 

rii vecini spun că săpînd viile, 

adese-ori găsesc ghiulele întregi 

şi bucăţi de ghiulele groase, 
ceea-ce dovedește, că aici a 

fost o redută și un punct mi- 

litar de observaţie la marginea 

țărei despre Muntenia. Aseme- 

nea muncele înalte se văd pe 

marginea țărei muntenești peste 

Milcov, la comuna Virteşcoiul, 

care de asemenea probează a 

fi fost puncte de pază militară. 

Insă urme de cetate saii mine, 

nu se văd. Cantemir, în «Des- 

criecrea Moldovei», vorbind des- 

-pre cetatea Crăciuna, zice, că 

ea se afla la piciorul muntelui 

Vrancei, nu departe de mănăs- 

tirea Mira, că pe timpul lui 
se vedeai ruinele ei, și că locul 

acela pe timpul lui, se chema 

Crăciuna. Din asta se vede 

că cetatea era la poalele mun- 

telui, iar nu pe vîrful muntelui, 

că ea era aproape de mănăsti- 

rea Mira, la poalele muntelui 

Vrancei. Așa dar, nu pe dealul 
Odobeștilor. In tot cazul, ea n'a 
fost departe de piscul ce poartă 
astăzi numele de Cetatea, poate 
pe locul unde astăzi este sa- 
tul Căpătanul, 1 kil. mai sus 
de piscul pe care stă tabia de 
care am vorbit și pe care, unii 
din neștiință, o creda fi Cră- 
ciuna. - 

Cetatea, pisc, com. Grădiștea, 
plasa Olteţul-d.-S., jud. Vilcea. 
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Aci se văd ruinele unei vechi 

cetăţi. 

Cetatea, șanfur?, pl. Jiul-d.-j., com. 
Căciulătești, jud. Dolj, ce în- 
conjoară ruinele bisericei zisă 

Casa-Albă, | 

Cetatea, va/r, în cătunul Vărţul, 
com. Bălăcești, din pl. Ocolul, 
jud. Gorj; începe din dealul 
cu același nume, merge paralel 
cu vatra satului și se termină 

spre S$.-V. la extremitatea sa- 
tului; această vale este formată 

de dealul Vărţul, 

Cetatea-de-Floci, jud. Ialomiţa. 
(Vezi Floci). 

Cetatea-de-la-Antoneşti, cetate, 
numită de Cezar Boliac, Tino- 
sul; este situată la N. acelei 
comune, jud. Teleorman, și e 
înconjurată din toate părţile de 
apă. (Vezi com. Antonești). La 
exploraţiunile arheologice fă- 
cute împrejurul acestei cetăți, 
S'aii giisit virfuri de lance, să- 
geți de silex și ornamente de 
purtat la git. .; 

Cetatea-de-la-Cervenia, ceraze, 

situată spre hotarul moşiei Șoi- 

- mul, jud. Teleorman. Aci s'a 

făcut importante descoperiri ar- 
heologice. 

Cetatea-Fetei, vechie cetate, în 
jud. Ialomița. Locul, unde a fost 
această cetate, nu se cunoaște 

cu siguranță. Se dă această 
numire unor urme de săpă- 

"turi destul de pronunțate, cari 
constaii dintr'un loc pătrat în- 
chis' cu șanțuri adinci. Nici o 
urmă de zidărie saii inscripți- 
une nu se află, care să justi- 
fice numirea de cetate, 

Săpătura, căreia i se dă această 
numire, este la 10 kil. de satul 
Lupșani și la ş kil. spre S.-V. 
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de satul Valea-Seacă, într'o pă- 
dure de tufă. Are o suprafață 
de 6400 m. p., înconjurată de 
un șanț adinc numai de 20—şo 
centimetri și cu lărgimea de 

6—7 metri. Intrarea pare a fi 

fost numai prin partea de Sud- 
Vest, 

Tradiţia spune că ar fi fost aci 
o cetate, ridicată din ordinul co- 
mandantului unui corp de oștire, 
stabilit aci pentru a opri năvăli- 
rea Turcilor. Comandantul ar fi 
fost o fată tînără, pe care, Dom- 

nitorul țărei de atunci dove- 
dind-o că este fată, i-a dat multe 
daruri și a poruncit ca ceta- 
tea să se numească Cetatea- 
Fetei. 

Cetatea-Fetei, ce'i zice şi Gor- 
gănele, Șanţurile și Meterezele- 
Vechi, /oc so/aț, pe marginea 
dreaptă a văei Vlăsia, 500 m. 
departe de com. Căciulaţi, spre. 

N-V. și la hotarul de NE. al 
comunei Baloteşti, 

Aci se văd nişte vechi re- 

dute, despre cari circulă ur- 

-mătorea legendă: 
„ «Această cetate s'a făcut pe 
timpul năvălirei barbarilor, de 
o fecioară de Domnitor, care, 

văzind pe tatăl și familia ei 
robiți, a ales acest loc mai re- 
tras, unde s'a ascuns. Ea luase - 
mai mulți oameni înarmați, pe 
cari i-aii pus dai zidit ce- 
tate. Turcii urmărind -o0, i-a 
dat de. urmă. Apoi se zice 
că Sar fi încins o luptă crîn- 
cenă între oamenii din cetate şi 
Turci.» 

Cetatea-Herţei, /oc, jud. Do- 
rohoiii, pe :muchea înaltă a 
dealului Herțuşca, de pe terito- 

riul satului cu același nume, com. 

Movila, pl. Herţa. Are lungi- 
mea de 226 m. şi lăţimea de 

122 m. E de formă pătrată și e 

înconjurat de mari șanțuri cu
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valurile pe. din lăuntru. Se văd 
la mijloc urmele a două șanțuri 
ce o întretae. Pe aci s'au gă- 
sit în vechime: săgeți, părţi de 
arcuri, de topoare de piatră, 

cărămizi și zgură. 

Cetatea-Jidovei, are de cetate, 

ce se găsesc în Valea-Albă, pl. 

Jiul-d. -mj. -- com, Bucovăţul, jud. 
Do]j. 

Cetatea-Latinilor. (Vezi com. 
rur. Oreviţa, din plasa Blah- 
nița, jud. Mehedinţi). 

Cetatea-Mare, ru/u: a unei vechi 

cetăți sai urme a unei vechi 

întărituri, situată în marginea 

de Nord-Eest a comunei Da- 

giţa, la extremitatea judeţului 

Roman. 

Cetatea-Mogoşeşti, jud. Fălciă, | 
(Vezi Cetăţuia, com. Ghermă- 

neşti). 

Cetatea-Muerii. (Vezi Muereni). 

Cetatea - Năsoeştilor, zădure, 
- judeţul Bacăii, plasa -Tazlăul- 

d..s., pe. teritoriul comunei. Na- 

dișa. 

Cetatea-Neamţului, jud. Neam- 

- ţul. (Vezi Neamţul, Cetate). 

Cetatea- Qate, ruine, în jud. Con- 

- stanţa, pl. Hirşova, pe terito- 

- riul comunei urbane. Hirşova şi 

anume pe. malul drept al Du.. 

nărei, la şoo m. spre N. de 

numită Privalul-lui-Tair-Buaz și 
în dreptul unde Dunărea sc des- | 

. face în două mari brațe: Du- 

- nărea-Nouă și cea. vechie sati 

- Canalul-Măcinului, lîngă o pă- 
durice de salcii, la $ kil. de 

- orașul Hirșova; aici sunt niște 

- ruine foarte vechi. În-anii 1828, 

1853 şi 1877 Rușii au trecut, în 

6îsîu, slarels Iecţionar Geograjie, Vot, Ie 
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războaiele lor contra Turcilor, 

trupele lor prin această trecă- 
toare. 

Cetatea-Turnului, jud. Teleor- 
man. (V. T.-Măgurele, comună 
urbană). 

„Cetăţeaua, pisc, pe culmea de 
deal ce se lasă din creasta Car- 
paţilor, printre gîrlele Drajna 

şi Teleajenul, com. Drajna-d.-s., 

plasa Teleajenul, jud. Prahova. 

Aci, se crede, a fost un pichet 
"militar de observaţiune, atit a- 

supra lagărului după Grădiștea, 
„cît şi asupra șoselei după Va- 
lea-Teleajenului și a ocnelor de 
la Gura-Văei-lui-Dragomir. 

Cetăţeaua, pirtii ; izvorește din- 

tre dealul Brozba şi Dealul-Mare, 
comuna Amărăști, plasa Oltul- 

d.-j., judeţul Vilcea; curge spre 

Sud pe teritoriul comunei Ne- 
moiul, 

Cetăţeaua, podiş, jud. Suceava, 
: pe dealul Cetăţuia și spre E. sa- 

tului Rădășeni. Aci se găsesc 

din cînd în cînd antichități, ca: 

vase de lut, unelte de pia- 
tră, ete... 

Cetăţa” (Valea-), za/e, în raio- 
nul comunei Dobrești, pl. Pod- 

goria, jud. Muscel, care după 

ce” udă partea de V. a comu- 

nei, se varsă în: gîrla Cîrcino- 

vul. - a 

Cetăţei (Vîrful-), v27/ de munte, 
- locul de unde se-desface girla |. în căt. Gura-Beliei, com. Brea- 

za-d.-s.,. pl. Prahova, jud. Pra- 

hova. Cade în partea de E. 
„şoselei naţionale. 

Cetăţeni, sas, jud. Neamţu. (V. 
Nemţeni). 

Cetăţeni-din-Deal, com. rur., pl. 
Dimboviţa, jud. Muscel, E situat   
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la S.-E. de Cimpulung, aproape 

20. kil. departe de acest oraș, 

Este așezată nu departe de ma- 

lul drept al rîului Dimboviţa, 

pe un deal înalt; în timpul er- 

nei, comunicația e aproape im- 

posibilă. 

Numele săti de Cetate îi vine 
"de la Cetatea-lui-Negru-Vodă, 

ale cărei ruine se văd în apro- 
piere. 

Se compune din 2 cătune : 
Cetăţeni-din-Deal şi Mesteacă- 
nul; și se mărginește la N. cu 

com. Bădeni-Pămiînteni, la S. cu 

com. Văleni, la E. cu com. Pu- 

cheni și la V. cu comuna Bo- 
teni. 

Are 110 contribuabili şi bud- 

gctul săi pe anul 1889—9o pre- 
zintă la venituri 1003 lei şi la 

cheltueli 999 lei. 

In com. eo şcoală mixtă, cu în- 

treținerea căreia statul cheltuește 

anual 1242 |.; școala se frecuentă 

de 3o elevi şi 3 eleve, din nu- 

mărul de 47 băcţi și 38 fete în 

virstă de la:6-—r2 ani. Știu 

carte 80 bărbaţi și 4 femei, 
In comună sunt 2 biserici, 

deservite de 1 preot și 2 das- 
căli; ei se întreţin din ajuto- 

rul benevol al locuitorilor. 

Locuitorii sunt moșneni și pen- 

tru vatra satului a făcut schimb 

cu proprietara, d-na Eliza Fili- 

pescu, dind goo pogoane livede 
pentru 300 din sat. Fi ai în 

devălmășie o mică porțiune de 

livede şi o pădure ca de vr'o 600 
pogoane. 

Pe la Estul comunei trece șo- 

seaua județeană Tirgoviște-Cîm- 

pulung. Comuna e așa de mică, 

în cit veniturile abia pot face 

faţă cheltuelilor, 

O şosea comunală, în zigza- 

guri şi foarte repede, unește. 

Cetiţeni-din- Deal cu cei din- 
. Vale, 

7 

Cetăţeni-din-Deal, 'saș, judeţul 
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Muscel; face parte din com. 

rurală cu același nume, plaiul 
Dimboviţa. 

Cetăţeni - din- Vale, com. rur., 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 
la S-E. de Cimpulung; 20 kil. 

departe de acest oraș. Este si- 

tuată pe malul drept și cel sting 

al rîului Dimboviţa. | 

Se compune din 2 cătune: 

Cetăţeni-din-Vale și Diaconești, 

şi se mărginește la N. cu-com. 

Bădeni- Pămînteni, la S, cu co- 

muna Lăicăi-Runceasa, la E. cu 

com, Pucheni și la V. cu com. 

Cetăţeni-din-Deal. 

Numele-i vine de la Cetatea- 

lui-Negru-Vodă, ale cărei ruine 

se văd şi azi, unde există și o 

mică bisericuță săpată în stîncă; 

bisericuța poartă numirea de 

- Schitul-Negru-Vodă. 

Are o populație de 783 lo- 
cuitori, 380 bărbați şi 403 fe- 

mei; 139 capi de familie, cari 

locuesc în 141 case. După sta- 

rea civilă sunt: 277 căsătoriți, 

459 necăsătoriți, 46 văduvi și 
Ei divorțat. 

- Locuitorii ati: 30 cat și epe, 

187 boi, 158 vaci, 33 tauri, 69 

viței și vițele, 1639 oi, 94 ber- 

beci, 117 porci şi 202 capre. 

Comuna are 128 contribua- 

bili. In anul 1886, budgetul co- 

munei era la venituri de 1091 

lei. și la cheltueli 1013. 

- Riul Dimboviţa trece prin co- 

mună și în el se varsă urmă- 

toarele 5 piraie, cari seacă în 

timpul secetos: Valea - Perilor, 

Valea-lui-Anghel, Valea- Măgu- 

rei, valea Mitoi și Chipuri. Pe 

Dimboviţa, în raionul comunei, 
e o piuă și o moară, 

“Locuitorii s'a împroprietărit 

după legea rurală din 1864 pe 

moşia Circiuma - de - Piatră, So- 

seaua judeţeană Cimpulung-Tir- 

goviștea, leagă această comună 

ci Lăicâi-Runceasa ! și Dădeni-   

Pămiînteni. De la jumătatea co- 

munei se ramifică un drum ce 

leagă comuna cu Cetăţeni-din- 

Deal. In comună sunt multe 

stînci primejdioase, și cari poar- 

tă numele de: Colţii-Doamnei, 

Colţii - Șoimului, Colţul-Trăsnit, 
etc, 

In comună este o singură bi- 

serică, zidită din temelie între 

anii 1868—1871, la care a con- 

tribuit și M. S. Regele cu 300 

galbeni. Inainte a fost o mică 

bisericuţă de lemn, iar pănă a- 

tunci oficiul se făcea în Schi. 

tul-Negru-Vodă. Această bise- 

rică e deservită de 1 preot şi 
2 dascăli. 

In: raionul comunei se gă- 

sesc două izvoare cu apă mi- 

nerală, cu un debit mic, avînd 

gustul acru şi puturos şi de co- 

loare negricioasă, ca de lac stă- 

tut. Pe ripi și piraie se găsește 

în mare cantitate piatră grezie. 

Școală, cu întreţinerea căreia 

statul cheltuește 1404 lei anual, 

e frecucntată de 35 elevi şi e- 

leve. Ea datează cam de vr'o 

40 ani. Actualul local s'a con- 
- struit în anul 1885. 

La locul numit Cetatea, se 

văd urme de ziduri; și în pă- 

mint, pănă la o adincime de 3 

metri, se găsesc hirburi de o- 

lărie de diferite grosimi. S'au 

găsit săgeți şi săbii de fier. 

La Cetăţeni-din-Vale se fac 

anual două bilciuri, la 23 Apri- 

lie și 26 Octombrie, 

Cetăţeni-din-Vale, sas, face parte 

din comuna cu același nume, 

plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Cetăţica, zisc, al muntelui Cor- 
netul, jud. Buzăă, com. Calvini. 

După urmele rămase, pare a fi 
fost o fortificaţie. 

Cetăţue (La-), dea/,- jud. Su- 
ceava (vezi Baia). 

  

  

Cetăţuei, (Dealul-), gea/, la E. 

de satul Homocea, plasa Berhe- 

_ciă, jud. Tecuciii; e numit ast-fel 

pentru că aici se află un loc 
numit Cetăţuia, 

Cetăţuei (Pirîul-), zrîz, jud. 

Fălciă; izvorește din dealul de 

sub Cetăţuia, trece prin partea 

de V. şi S. a satului comurici 

Moșna, pl. Podoleni, și la Po- 

dul-Boerului, unindu-se cu piî- 

raiele Recea şi Plochi, formează 

de acolo piriul Moșna. 

Cetăţuia. (Vezi Movila-Giurchea, 
„jud. Bacaii). 

Cetăţuia. (Vezi Petro-Dava, jud. 
Neamţu). 

Cetăţuia, în vechime Orzăştea, 
sat, jud. Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., 

com. Nadișă ; situat aproape de 
limită, la o depărtare de 412 

kil. de satul Nadișa (școala). 
Are o biserică, deservită de un 

cîntăreţ;, a fost ridicată la 1873. 

Circiumă e una. Are o popu- 
„.. laţie de 104 familii, cu 440 su- 

"flete. Vite sunt: 16 cai, 238 vite 

mari cornute și 19 porci. . 

Cetăţuia, sas, pl. Dumbrava-d.-j., 
comuna Vela, jud. Dolj; cu 59 
suflete, 26 bărbaţi și 33 femei. 
Locuesc în 14 case și ş bordee, 

- Copiii din sat urmează la şcoala 
mixtă din satul Bucoviciorul. 
Acest sat este aşezat pe cos- 
tișea dealului Mocirla. 

Cetăţuia, sat, face parte din com. 
rur. Nemoiul, pl. Oltul-d.-j., jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 37 

- familii, Aci e o biserică fondată 

de Pirvu Cătană, la 1750 şi repa- 

rată de Florea Cătană,. la 1848. 

Cetățuia, cetate, în com. rur. 

Dirvari-d.-j., plasa Cimpul, jud. 

Mehedinţi.
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Cetăţuia, /oca/itate, în partea de 
E. a comunei Homoriciul, pl. Te- 
leajen, jud. Prahova, unde după 
spusa locuitorilor, se crede a 

fi îngropaţi în pămînt de Tă- 
tari, bani mulţi, 

Cetăţuia, mahala, judeţul Vil- 

cea; ține de orașul Rîmnicul- 
Vilcea. 

Cetăţuia, numire, dată portu- 

- Imi Gura-Ialomiţei, pl. Ialomiţa- 
Ralta jud, Ialomiţa. 

Cetăţuia, dea/, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.- s., pe teritoriul co- 

munci Mărăşeşti; pe el se află 

movile înconjurate de șanțuri. 

Cetăţuia, dea/, jud. Bacăi, pl. 

Siretul - d.-s., pe teritoriul co- 
munei Mileşti. 

Cetăţuia, dea/, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăui-d.-s, com. Nadișa, pe 

teritoriul satului cu același nume. 

Cetăţuia, «ea, jud. Bacăă, pl. 

Muntelui, pe teritoriul comu- 
nei Vășieşti, 

Cetăţuia, :co/ină, în jud. Buzăii, 

comuna Pătirlagi; începe din 
Valea-Muscelului și culminează 

în virful Cetăţelei. Poziţiune stra- 

tegică. Aci, în. 1821, s'a dato 

luptă crîncenă între „Turci și 
Arvați. 

“Cetăţuia, gea/, în jud. Botoşani, 

partea de S. a comunei Deleni, 

spre V. de satul Pircovaci; e a- 

coperit în parte. cu pădure. 

Cetăţuia, movilă, în jud. Brăila, 
la 4 kil. de satul Bordeiul-Verde; 
servă de. hotar. între comuna 

Vizirul şi moșia Lișcoteanca. 
Aci se văd șanțurile unei ce- 
tățui de pămînt făcută de Ruşi 
la 1828, de unde ai atacat 

Cetă ţuia, 

Cetăţuia, dza/, jud. Iași. 
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garnizoana turcă din satul Vi- 

zirul. 

Xnoaită, jud. Brăila, 
la SE. de satul Surdila-Gâi- 

seanca; servă ca hotar între 

această comună și Filipești, 

Cetăţuia, deal, jud. Tecuci, ce 
se prelungește pe partea de V. 
a com. Moșna, pl. Podoleni. 

Cetăţuia, «deal, jud. Fălciu, aco- 
perit cu pădure, în partea de 

N.-V. a com. Șişcani, pl. Mijlo- 

cul, în hotar cu com. Curteni, 

din pl. Crasna. 

Cetăţuia, movilă. (V. Movila-Ce- 

tățuia, com. Bozia, pl. Prutul, 

jud. Fălciă). 

Se în- 
tinde de la V. spre E., despăr- 

țind satele Cucuteni și Băiceni. 

„Pe culmea acestui deal se află 

un podiş, acoperit de păduri. 

In partea de E. și în faţa sa: 
tului Băiceni, dealul are un co- 
borîș drept și se arată ca un 

zid, format dir straturi de stînci. 

La capătul podișului, spre N., 

„se află o eșire în semicerc, în 

forma unei mari movile. Pe pla 

toul dealului este locul numit 

Cetăţuia, de unde și-a luat nu- 

mele tot dealul, 

Movila Cetăţuia, poartă nu- 

mele acesta din vechime, se zice 

de la o cetate ce ar fi existat 

în acest loc și unde se găsesc 
și astă-zi rămășițe de oale de di- 
ferite mărimi, coarne de cerbi, 

mulțime de oase și instrumente 

de piatră, diferiți idoli de lut, 
etc. Toate acestea se găsesc 
la o adincime de la 1—2 metri. 
Sub săpături se văd terenuri 
zguroase, urme de vetre, pe cari 

- ai fost foc, 

Cetăţuia, gea/, în jud. Neamţu,   
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com. Siliștea, pl. Bistriţa. Are o 

înălțime atît de mare, în cît cu 

ochiul liber se văd orașele Pia- 

tra și Roman. 

Cetăţuia, dă, în jud. Neamţu, 
partea de N. a com. Bozieni, 

pl. de Sus-Mijlocul; prezintă un 

povirniş de vr'o 290 m. înălțime. 

Pe coastele sale de jur-împre- 
jur se observă urme de. valuri 

ce par a fi fost odinioară 

marginele șanțurilor unui lagăr 
întărit, precum și nişte ridică- 

turi ce formaii apărările lor; a 

cuma ele sunt ruinate, Se zice 
că în acest loc Ștefan:cel-Mare 
s'a retras împreună cu restul 
oştirii sale, în urma războiului 

de la Valea-Albă. 

Acest deal, pănă mai acum 
ciți-va ani, a fost acoperit de 

codri seculari. | 

Cetăţuia, dea/, în jud. Neamţu, 

com. Tazlăul, pl. Bistriţa, lîngă 

satul Frumoasa, 

Cetăţuia, sfincă înaltă, jud. Neam- 

țu, în mijlocul moșiei Bodești: 

Precistei, comuna cu acelaşi nu- 

me, pl. Piatra-Muntele, spre ma- 

lul piriului Cracăul. 

Cetăţuia, dea, în lunca Vedci, 

com. Chilia, pl. Vedea-d.-s., jud. 

Olt, pe care se află ruinele 

unei cetăți, zisă Tătăreasca, cu 

o lungime de 35 m. și o lățime 

de 24 metri. 

Cetăţuia, cu/me înaltă, în dealul 
Ursoaia, jud. Olt. Cade în par- 

tea de S.-V. a com. Ursoaia, 

pl. Mijlocul. Locuitorii îi mai 

zic și Dealul-Cetăţei. Se zice că 

aci ar fi existat o cetățue, 

Cetățuia, dea/, în faţa gărei Pre- 

deal, com. Predeal, pl. Peleşul, 

jud. Prahova. Aci, la 1784, ar- 

"-matele turcească și romină, con-
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duse de Mavrogheai, bate cum- 
plit pe Austriaci, cari intraseră 
în ţară sub comanda genera- 

lului Rali, şi ocupaseră poziţi- 

uni însemnate, între altele Schi- 

tul-Predeal și mănăstirea Sinaia. 

Cetăţuia, dea, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-s., com. Slobozia, 

“în partea de V. Este acoperit 
cu păduri. 

Cetăţuia, deal, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rîmnicul-d.-s., com. Băbeni 
și Sgirciți; se desface din dea- 
lul Baba, brăzdează Vestul co- 
munei. E acoperit cu păduri. 

Cetăţuia, deal, în jud. Roman, 
pl. Moldova, com. Văleni, spre 
S. de satul Văleni. Acest deal 
este o prelungire a dealului Ce- 
tățuia, din com. Bozieni, județul 
Neamţu, 

Cetăţuia, dea, jud. Suceava, pe 
moșia Huşi, d'asupra căruia se 
zice că ar fi fosto cetate, Este 
cultivabil, 

Cetăţuia, Zea/, jud. Suceava, d'a- 
supra satului Stroești; din el 
se scoate piatră. 

Cetăţuia, platot, jud. Tecuciii, în 
- partea de V. a satului Poiana, 
înconjurat: de toate părţile de 
văi, afară de partea vestică, 
unde curge riul Siretul. Locul 
fiind nisipos, Siretul a mincat 
jumătate din el. 

Platoul are un diametru de 
80 metri. Pentru a ajunge la ce- 
tățue, sc trece prin satul Poia- 
na, prin mahalaua numită Țicăul, 
de aici prinun drum îngust nu- 
mai cu piciorul și călare, ajun- 
gem în o vale și pe urmă ne ri- 
dicicăm pe platoii (pe cetăţuie), 
Priveliştea ce ne o oferă, e 

încîntătoare, căci se poate privi 

în toate părțile, cu deosebire   
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„în partea de V. pănă în Carpaţi, 

la S. pănă la Focşani,.la N. 

pănă la Bacăi și Neamţu. E 

punct strategic important. 

La 1 metru de la suprafaţa 

pămîntului, se găsesc. oseminte 

de oameni și animale, precum 
şi hărburi, 

Localitatea: prezintă un inte- 

res istoric. Se crede că aici a 

fost un cimitir. Lîngă Cetăţuia, 

la N. şi E. se află 7 movile 

mai mici, 3 spre E,, în sat, iar 

4 pe malul Siretului spre N.; 

cea I-ia, de la S. la N., poartă 

numele; de Movila-cu-Piatră. 

Cetățuia-Cetăţile, 7/dicărură de 
Bâmint, în partea de E. a sa- 

tului Porcăreţ, com. Corbeasca, 

jud. Tecuci, 

E un loc strategic important, 

din toate părţile afară de cea 

sudică, este înconjurat de dea- 

luri și păduri seculare. Din par- 

tea de S. se vede pănă aproape 
de Focșani, 

Se găsesc arcuri și mici o- 

biecte sfărimate. Locuitorii nu- 

mesc această localitate Cetățile. 

Setăţuia, Zeal, în jud. "Tutova, 

pl. Tutova, com. Corodeşti, 

Cetăţuia, dea/, jud. Vaslui, nu 

departe de dealul La-Gropi, din 

com. Miclești, pl. Crasna. Dea- 

lul și-a luat-numele de la locul 

numit Cetăţuia, ce se află în 

pădurea statului de pe terito- 

riul com.  Brăducești, din jud. 

Fălciu și în hotarul despre E,, 

al satului Chiricești, din com. 

Miclești, plasa Crasna. Această 

cetățuie este intre două ripi pră- 

păstioase, ele avind pe alocurea, 

o adincime de 25—30 metri. 

Din rîpă în ripă este un șanț 

în partea sudică, cu o adin- 
cime de 3—4 metri. La mijlo- 

cul șanțului e lăsat loc de in- 

trare, Fundul Cetăţuci e format 
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” din întrunirea ambelor rîpi. Aici, 

se zice, că se refugeaii oamenii 

„de frica barbarilor, tăind copacii 

de prin prejur mai mult de ju- 

mătate și cînd năvăleaii barbarii, 

doboraii copacii preste ei, 

Cetăţuia are forma unui tri- 

unghii, 'cu o lărgime ca de 
1I0—12 hect, 

Cetăţuia, /ac, în jud. Vlașca, pe . 
proprietatea Paraipani, în josul 

satului Bălării; se scurge în Du- 

năre, ” 

Cetăţuia, /oc, jud. Bacăi, plasa 

Siretul-d.-s., comuna Mileşti, cu 

urme de întăriri. Aci sunt două 

rînduri de șanțuri vechi, adinci 
de 3 m. 

Cetăţuia, Zac, cu urme de întă- 
riri, în jud. Bacăă, com. Comă- 

nești, pe dealul Comăneștilor, 

în dosul viei, unde se văd rui- 

ne de forturi (redute și baterii) 

moderne, de care se zice 

că acolo ar fi fost o cioc- 

" nire între Nemţi și Turci. (Răz- ! 
boiul dintre Austria și Tur- 

cia, din 1788). Se găsesc însă 

morminte compuse din 4 pietre 

mari, cuprinzînd oase omenești, 

care dovedesc: o vechime mare. 

Cetăţuia, /oc, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-s., com. Nadișa, așe- 

zat sub dealul "Țurluiul, unde 

se văd niște șanțuri adinci 

pe o întindere mare. Aci se 

petreceaii lupte crincene între 
„Moldoveni şi Tătari. In apro- 
piere se află urme de zidiri ale 

siliștei satului Cetăţuia numit 

Orzăștea în vechime, 

Cetăţuia, 7oc 7zo/at, în jud. Bu- 
zăii, com. și căt. Cernătești, 

la stinga riului Slinicul ; între 

Valea- Malului și Valea-Plute- 

şului se văd ruine de o vechie 

fortificaţie precum și hirburi,
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cenușe, etc. Tradiţie o. atribue 
Tătarilor. . 

Cetăţuia, Zac, în jud. Covurluiă, 
com. Pechea, pl. Siretul. Aici se 
observă urmele unui șanț de 
întărituri. 

„Cetăţuia, Zoc, la mică depărtare 

de. Cetatea-Herţei, com. Movila, - 

plasa Herţa, jud. Dorohoiii, cu 
urme multe de întărituri. Se 

- zice că ar fi fost făcute spre 

Susținerea Cetăţei- Herţa; alții 

susțin că ele ar fi mai din ve- 
chime făcute. Pe acolo s'aii 

găsit bombe de fier cu gaure, 

(cărora li se putea pune cozi de 

lemn) săgeți şi alte lucruri. 

Cetăţuia, foc, în pădurea despre 
Prut, pe teritoriul satului Vatra, 

com. Hudeşti-Mari, plasa Pru- 

tul-d.-s., jud. Dorohoi; pe el 

se afli mari șanțuri cu valuri 
de pămînt. 

Cetăţuia, /oc, în marginea - pă 

darei despre șesul Prutului, pe 

teritoriul satului Hirbova, com. 

Mamorniţa, pl. Herţa, jud. Do- 

rohoiii, pe a cărui înălțătură 

- Sunt trei rînduri de șanțuri vechi, 

ce ai adincimea peste înăl- 
țimea omului. “Țărina din ele, e 

SE pusă în val pe malul despre pă- 

dure în partea de la deal. De-a 

dreapta și de-a stînga, precum 
şi la: spate despre deal, sunt 

urmele altor şanţuri, ce ar fi 

fost apărătoare acelor din cen- 

tru, Se zice că aceste șanțuri 
sînt urmele războiului urmat în- 

tre Leși cu Turcii şi Moldovenii 

în împrejurările următoare: 

«După ce sa suit pe tron 

Constantin Cantemir-Vodă Bătri- 

_ nul, la 1685, prin luna Septem- 

brie, s'a făcut năvălire în Mol- 

dova de Leși, sub Marele Hat- 

- man loan Stanislaii Iablonov-   
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ski, şi a venit pănă la Boian, 

pe Prut. Scopul venirei era să 

cuprinză zăhăreaua ce Turcii 

_duceaii: la “cetatea Camenița. 
Auzindu-se de această coborire 

a Polonilor,. de îndată li-aii eșit 

înainte Suleiman Pașa Seras- 

cherul, cu Selim-Gherei, Hanul 

" Tătarilor şi cu Constantin-Vodă 

cu boerii şi slujitorii; 

dindu-le războiii; vitejeşte. i-ai 
alungat.» 

Satul Boian de pe Prut, unde 
sai coborit Leșii, este în ho- 

tar cu localitatea aceasta a în- 

tăriturilor, și de sigur că și ea 

a fost cuprinsă de armate și 
“poate şi întărită cu șanțurile 
ale căror urme se văd şi astă-zi. 

cărora 

Cetăţuia, /oc, în pădurea comu- 

nci Moșna, plasa. Podoleni, jud. 

Fălciă, pe dealul Cetăţuia, pe 

care se văd urme de șanțuri și 

ridicături de pămînt, numite de 

locuitori Cetăţuia-lui-Ştefan-Vo- 

dă-cel-Mare. Acest loc are o 

suprafaţă plană de 11 hect. 

"este înconjurat împrejur de un 
șanț, a cărui adincime e aproa- 

pe de 2 m,, iar lărgimea de 3!p. 

m., fiind deschis în partea des- 

pre V., unde se și cunoaște bine 

locul de poartă. Intr'o parte se 

află o ruptură de pămînt adincă, 

în forma: unei caverne, unde, 

se zice, eraii ușele unei tainițe. 

In partea de E. a iocului închis 

cu şanţul, este o movilă, care 

servă ca punct de observație, și 

deschisă despre V. în cetate. 

Astă-zi cetățuia se află încon- 

jurată de pădure, iar pe movilă 

sunt crescuţi arbori mari. Movila 

este situată la capătul dealului 

"Cetăţuia, a cărei înălțime este 

foarte mare. Partea de S. a 

dealului, al cărui virf îl termină 

movila, formează o prăpastie, 

care împiedică suişul în cetate. 

Cetăţuia, /oc, în partea de N.a   
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satului Arsura, com. Ghermă- 

nești, pl. Podoleni, jud. Fălciă, 

€ înconjurat cu șanț, în formă pa- 

trată, Se mai numește și Ceta- 
tea-Mogoșeşti. . 

Cetăţuia, /oc, în jud. Fălciă, cu 

__ridicături de pămînt și înconju- 

rat cu. șanț; e în pădure lingă 
poiana şi piriul Vladnicul, de pe 
moșia Vladnicul (mănăst, Vlad- 
nicul), pe teritoriul com. Corni, 

-pl. Crasna, în hotarul moșiei 
„Vuteani, plasa Mijlocul. 

Cetăţuia, Joc îzolat, în jud. Te- 
cuciii, comuna Buda, pe dealul: 
Dobrotforului, la liotarul ei des- 

pre com. Stănișești. Aici se văd 
urme de şanţuri fără o formă 
precisă. Tradiţia spune, că în 
vechime ar fi fost. locuit de Tă- 

tari şi că în fuga lor ar fi a- 

runcat tot ce prădaseră într'un 

„puț din mijlocul cetăței. 

Cetăţuia, /oc, jud. Tecucii, si- 

_tuat pe dealul cu același nu- 

me, la E. de satul Homocca. 

Acest: loc nu este acoperit cu 

_pădure. şi are o formă rotundă. 

Se poate bine observa chiar 

din satul Homocea. 

Cetăţuia, /oc îzo/at, în com, Su- 

rupatele, plasa Oltul-d.-s., jud. 

Vilcea. 

Cetăţuia, Ziserică, în jud. Bu- 

zău, pe piscul Cetăţuia, din co- 

muna Tisăul,. căt. Haleşul, ri- 

" dicată din iniţiativa şi cu cheltu- 

iala monahului Iosif, ajutat în 

cit-va şi de caritatea publică, 

a fost începută în 1858 și ter- 

minată în 1864. Ea e construi- 

tă numai din piatră. M, S. Re- 

gele Carol, viind aci în 1866, 

ca semn al admirațiunei sale 

pentru frumuseţea acestor locuri 

și al sentimentelor sale de pie- 

-tate creștină, puse să o zugră-
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vească cu cheltuiala sa; însă 
frumoasa pictură cu care a fost 
ornată, aproape s'a şters, din 

cauza umidităței pereţilor. Bi- 

serica se administrează de supe- 

riorul schitului Ciolanul. In jurul 

săti sunt nişte chiliuţe ruinate. 

Cetăţuia, mănăstire, jud. Iași, 
situată în capătul despre N.-E. 

a dealului Hlincea și care parte 

de deal a luat numele de Ce. 

tățuia, după biserica zidită aici 

de Duca-Vodă la 7180 (1672). 

Această mănăstire a fost încon- 

jurată cu zid de jur-împrejur. 

Are forma, unei cetățue, și ser- 

vea în trecut de adăpost şi de 

apărare contra năvălitorilor bar- 
bari. 

Găsim următoarele în tomul 

III, pag. 123, din «Letopise- 

țul>, cu privire la această loca- 
litate: 

«In cetățuia acestei mănăstiri 

a stat închis Mihail-Racoviţă-Vo- 

dă, d'impreună cu boierii țărei 

pe la 1716, apărîndu-se în po- 

trivă  Austriacilor, cari intra- 

„seră în țară cu căpitenia lor Fe- 

„rentz, ca să prindă pe Mihaiiă-Vo- 

dă. Ajungînd Tătarii în ajutorul 

Moldovenilor, s'a încins lupta în- 

tre ei și Nemţii, în Valea-Cetă- 

țuci, pe piriul numit astăzi Nico- 

lina, unde Nemţii ai fost bătuţi 

și urmăriți pănă dincolo de Hlin- 
cea, iar căpitanul lor Ferentz, 

fiind prins, i s'a tăiat capul, din 

porunca Domnului, chiar în poar- 

ta Cetățuei, și trupul lui d'im- 

preună cu al altor prinși și u- 

ciși în războiii, sa îngropat de 
vale de Cetăţuie, în marginea 
orașului Iași, în drumul ce mer- 

ge spre Țarigrad, și ridicînd o 
movilă, a infipt d'asupra ei o 
cruce de piatră cu inscripțiu- 
nea acestei întimplari>. Mo- 
vilă fiind îngrădită cu zăplaz, se 
"numește Cerdacul - lui - Ferentz, 
ea există și astăzi, lingă ba-   
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riera Nicolina, în marginea şo- 

selci judeţene Iaşi. Vasluiiă; 

Cetăţuia, schit, jud. Vilcea, la 1, 
kil. spre N. de orașul Rimnicul- 
Vilcea, pe șoseaua care merge 
la Călimăneşti, Este situat pe 
virful unui deal, în forma unei 
“căpăţini de zahăr, înconjurat cu 
castani sălbatici; schitul domi- 
nă pe o întindere de mai mulţi 
kil., întreaga vale a Oltului. 

Acest schit, metoh al Mitro- 
polici din Bucureşti, a fost reîn- 
temeiat de Mitropolitul Teodo- 
sie, în anul 1680 şi restaurat în 
zilele noastre, la 1853, de ră- 
posatul Mitropolit Nifon. Prin 
poziția sa, înainte d'a se ridica 
o biserică, a fost o cetate întă- 

rită, de unde vine şi numele de 

Cetăţuia, 

Tradiţia spune, că ar fi e- 

xistat din vremi, ba chiar ar 

exista și acum, o comunica- 

ție subterană între Cetăţuia din 

Vilcea și Fedeleșoiul din Ar- 

geș, o altă mănăstire de peste 
Olt. In adevăr, pe malul opus al 
Oltului, se află mănăstirea Fe- 

deleșoiul, în apropiere de care 

se zăresc şi azi ruine de vechi 

întărituri de zid. Existenţa a- 

cestui colosal tunel pare a fi 
dubioasă, dar ceea ce nu lasă 

nici o indoială este că atit Ce- 
tățuia din Vilcea, cit şi Fede- 
leșoiul din Argeș, forma un 
sistem de apărare a văei Oltului 
de invaziune vrăjmașă, 

In acest schit s'a săvărșit 
decapitarea lui Radu-de-la- A- 
fumaţi, unde se închisese îm- 
preună cu fiul săi, de către 
Moise Basarab, la anul 1529. 

Relativ la bisericuța Cetăţuia, 
tradiția spune că în vremile ve- 
chi de tot, şedea un Domn nu- 

mit Basaraba în chiliile biseri- 
cuţei. El avea cu sine tunuri 
şi ostași, cu care se păzea de 

vrăjmași.   
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Cetăţuia, poșiea statului, jud. Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-j., com. Vela ; - 
cu venit anual de 4000—5000 

lei. Moșia a fost pendinte de 

Episcopia Rîmnicul, dar trecută 

la stat, după secularizarea ave- 
rilor mănăstirești. 

Cetăţuia, ante, în com. Vintilă- 

Vodă, acoperit de izlaz; for- 

mează unul din cele patru pis- 

curi fortificate pentru apărarea 

cetăței Vintilă-Vodă. 

Cetățuia, mur:te, în jud. Buzău, 
com. Calvini, căt. Bisceni-d.-s.; 
culminează întrun frumos și 
important pisc. E acoperit de 
păduri. 

Cetăţuia, pădure, jud. Bacăii, pl. 
Siretul-d.-s., pe terit, com. Mileşti; 
aparține d-lui Caton Lecca, 

Cetăţuia, zădure, jud. Bacăi, pl. 
Taslăul-d.-s., com. Nadișa ; apar- 

ține statului. Are 832 hect,, 
saii 408:fălci, cu arbori foioși 
şi e amenajată ; regimul adop- 
tat este crîngul compus. Inainte 
de secularizare aparținea mănă- 
stire Berzunţul. 

Cetăţuia, zăzure, în jud. Buzău, 
com. Calvini, căt. Bisceni-d.-s., 

cu 100 hect., proprietate în de- 

vălmiășie a moșnenilor. 

Cetăţuia, pădure a Statului, jud, 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 

Vela, jud. Dolj, în întindere de 

250 hect., 58 arii, 95 c. a, 

Este amenajată. Esenţe : ulmi, 

plopi, stejari, ceri, frasini şi 

girniță ; aceasta din urmă pre- 
domină. 

Cetăţuia, pădure, jud. Suceava, 

sunt diferite esențe, pe moşia 
Văscani. 

Cetăţuia, pădure a statului, în



- CETĂŢUIA 

întindere de 198 hect., situată 

în raionul comunei urbane Rim- 
nicul-Vîlcea, plasa Ocolul, jud. 
Vilcea. 

Cetăţuia (Jidova), pisc, în jud. 
Buzăii, com. Tisăul, căt. Haleşul, | 

culminaţie a masivului muntelui 
Ciolanul, format dintr'o imensă 

stincă calcaroasă, avînd și o 

carieră, din. care se extrage 

- piatră de construcțiuni de o ca- 

litate superioară. In juru-i se 
găsește şi gips în abondenţă. 

Din culmea sa se întinde spre 

E. ua vast platoi, acoperit cu 

fineţe, păduri și pomi. La N. 

se văd miile de virfuri ale 

munţilor atit din Buzăii, cit și 

din județele vecine; la E. 
întinsa și frumoasa vale a Bu- 

zăului şi chiar orașul; la V.,, 

apele Buzăului, dispărînd şi a- 

„părind printre gigantice pis- 

„Curi, printre coline, precum și 

printre întinsele holde de po- 

rumb semănate pe malurile sale; 

la S$., în apropiere schitul Cio- 
„lanul, ascunzându-se între arbo- 

rii secularelor sale păduri de 
. stejar. Se zice că aci ar fi fost 

o cetate de:jidovi (uriași), din 

care cauză .poartă  şi- numele 

de Jidova. Se văd încă şi azi 
resturi de ruine. . 

Cetăţuia, zise, comuna Dobri- 
„ ceni, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Cetăţuia, ziriiaz, jua. Tutova, 

“ce 'izvoreşte din com. Adam; 

. curge spre V.,, trece prin com. 

„ Fundeanul şi se uneşte cu pt- 

„riul Recea, puţin mai spre N. 
de satul Cărăpcești. 

Cetăţuia, zare, dată unui loc 

„închis cu șanțuri, în pl. Borcea, 

_- judeţul Ialomiţa, la 3 .kil.: spre 

N.E. de satul Mihaii- Viteazul. 

Cetăţuia, numire, dată unui loc   
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închis cu șanțuri, în pl. Borcea, 

jud. Talomiţa, pe cîmpul Bără- 

_ganului, spre N. de satul Di- 

chiseni. Se zice, că ar fi fost 

- aci odinioară lagăr militar, 

Cetăţuia, mzmire, dată unui şanţ 

” adînc și lung de 250 m., făcut 

„pe muchea ce desparte satul 

Axintele de Frumușica, în pl. 
Cimpului, jud. Ialomiţa. Se zice, 

că acest șanț ar fi făcut de ar- 
matele rusești, într'un războiiă 

cu Turcii. 

Cetăţuia, șau/ mare, între V. şi 

S. de com. Scăeni, pl. Podgo- 

ria, jud. Prahova, în apropiere 

de riul Teleajen. Tradiţia spune 

„că acest şanţ datează din timpul 
- lui Mihaiii- Viteazul. 

Cetăţuia, ruine, de o vechie ce- 
tate, în jud. Buzăii, com. Mon- 

teorul, căt. Ogrăzile pe dealul 
Teișului. 

Cetăţuia, urmă de cetate, plasa 
Dumbrava-d.-j., com. Vela, jud, 
Dolj. 

Cetăţuia, arme de cetate, plasa 
. Balta, comuna Birca, județul 

Dolj. Tradiţia spune că aci s'ar 

fi dat o luptă între Turci şi 

Ruși. 

Cetăţuia, armele unei vechi în- 

Zărituri, situată în capul dea- 
lului între Corcioveni și Cosi- 

țeni, jud. Tecuciii. Sunt: trei 

„intrări. 

Cetăţuia; vale, pl. Dumbrava-d.-j., 

„com, Vela, jud. Dolj, în satul 

„ Cetăţuia. 

| Cetăţuia, oilcea, jud. Teleorman, 

„0 ramficaţie a văei Teleormanu- 

- lui în partea despre Nord a mo- 

| şiei Orbeasca, în raza comunei 

Orbeasca-d.-s, 

Cetăţuia-lui-Traian, 
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Cetăţuia-Belcea. (Vezi Belcea, 
jud. Bacăi). 

Cetăţuia-lui- Traian, cetate, pl. 
Jiul-d.-mj., com. Cerătul, jud. 

Dolj, de la care se numea odată 
ast-fel și comuna. 

nume, ce 
a purtat în vechime com. Ce- 

rătul, pl. Jiul-d.-mj., com. 'Ce- 
rătul, 

Cetăţuia-Nemţilor, Joc întărit, 

jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., din 
com. Ripile, pe. teritoriul satu- 
lui Riîpile. 

Cetăţuia-Podului, /oc, jud. Ba- 

căă, pl. Tazlăi-d.-j., com. Ri- 

pile, numit ast-fel. din cauza 

unei redute, ale cărei urme se 

văd şi astăzi pe malul stîng 

al Trotușului, redută. ridicată la 

capătul podului, acum dispărut, 

de peste Trotușul,: pe teritoriul 
cătunului Pătrășcani. 

Ceuca, gea/, jud. Neamţu, pre- 

lungit din spre sat. Negrești spre 
„sat. Dobreni, situat în com. Do- 

breni, pl. Piatra-Muntele. 

Ceuca, dea, în jud. Neamţu, 

com. Budeșşti-Precistei, pl. Pia- 

tra-Muntele ; situat lingă anexa 

Dumbrăvile și în prelungirea 
dealului cu același nume, 

Ceuşarul, za/e, în jud. Mehe- 

dinți, plaiul Cloşani, 

Cezieni, com. rur., în partea “de . 
N. a plăşei Ocolul, jud. Roma- 

: naţi. E formată din satele: Ce- 

„ zieni (866 loc.), Frăsinetul-de- 

„ Pădure (302 loc.), Corlăteşti-Sirbi 
(250 loc.) și Corlăteşti-Atiraaţi. 

Situată pe malul drept al Tes- 

luiului, spre N-V. de Caracal, | 

cam la 10 kil., pe un teren, a 

cărui altitudine e de 140 ui,
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d'asupra nivelului mării. Are o 
populaţie de 412 capi de familie, 
cu 1664 suflete, din cari 333 
contribuabili. Știii carte numai 
42 persoane, 

Vite sunt: 1163 vite mari cor- 

nute, 2254. vite mici și 264. rimă- 
tori. 

In com. sunt 9 circiumi și o 
moară cu aburi, a răposatului 

Dimitrie Cezianu. 
Budgetul comunei pe 1886;37 

a fost de 3831 lei la venituri 

și 3734 lei la cheltueli. 

Are o școală primară mixtă 
de grad. II, cu un învățător, la 
care aii urmat 78 elevi, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Dimitrie (1849) și în Frăsine- 
tul alta, cu hramul Sf. Nicolae 
(1854), deservite de 3 preoți şi 

„5 cîntăreţi, 

Cheabali, za/e, izvorește de la 
+ V. de com. Ogretinul, pl. Te- 

leajenul, 
varsă în girla Ogretinul, tot în 
com. Ogretinul., 

Checige, cîș/ă, saii tîrlă de oi,a | 
locuitorilor din satul Checige, 
jud. Constanţa, sat din care azi 
ai rămas numai cite-va ruine și 
cîte.va sate în plasa Mangalia, 

"com. Sari-Ghiol; pe un platoii 

pietros situat d'asupra lacului 

"Mangalia și pe drumul ce duce 
„de la Hagilar la Mangalia. 

Checige, locuință îsolată, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, pe te: 
ritoriul com. rurale Sari-Ghiol. 

Odinioară forma un sat bogat 

și frumos, însă în războiul din 
urmă, incursiunile Cerchezilor și 

_ Bașbuzucilor a făcut pe locui- 
"toră să-l părăsească și a se sta- 

bili mai spre S.. Ruinele aces- |! 
tui sat se văd pe un platoiă 
înalt, dominînd valea Checige 
și lacul Mangalia pe o mare în- 

- tindere, 

Chehaiaua, 

  
judeţul Prahova; se 
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Chedica (Piedica), priva?, jud. 
Brăila, care uneşte iezerul Curcu- 
beul de la N. Coitănesei cu cana- 
lul Vilciul, după ce uncşte iezerul 
Tanizlaul, din com. Stăncuţa. 

Chedreanul, dea/, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, teritoriul 
com. Agemler; se întinde prin-: 
tre văile Chiorcui și Cioroiul- 

Ceair de la N. satului Sofular 

și pănă la S. satului Ciobanisa. 

Are o înălțime medie de 110 m. 

însulă, pe Dunăre, 

jud. Ialomiţa, plasa Borcea, în 
dreptul satului Ceacul, 

Chehaiaua, păduie, în insula cu 

același nume, pl. Borcea, jud. 

Ialomiţa. Are 30 hect. Esenţe: 
salcie și plop. 

Chehaiaua, pichet de frontieră, 

jud. Ialomiţa, în insula cu ace- 
lași nume. 

| Chei (La-), parte din rîul Bis- 

„triţa, jud. Suceava, între Bogo- 

linul şi Geamalăul. 

Chei (La-), Joc izolat, în com. 

Nehoiașul, jud. Buzăii, pe ma- 

„Iul drept al rîului Buzăii, puțin 

mai jos de Gura-Siriului. 

Chei (La-), ate și colj, în com. 
Bădeni-Păminteni, plaiul Dim- 

boviţa, jud. Muscel, 

Cheia, com. rur., plaiul Cozia, ju- 

dețul Vilcea, compusă din 2 

„cătune: Cheia și Gurguiata. Pro- 
babil că numirea îi vine de la 

poziţia locului, închis de munți. 

Comuna datează, după spusa lo- 

cuitorilor, de 4—500 ani. 

Este situată pe ambele ma- 

luri ale riului Cheia, la 17 kil. 

de capitala județului și la 4 

kil. de Olăneşti, reședința pla- 

iului, La început, această co- 
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mună era pe Dealul-Cheia, unde 
astăzi este cîmp, și din lipsa 
de apă s'a mutat pe riul Cheia. 

Are o populație de: 804 lo- 
cuitori (449 bărbaţi și 355 fe- 
mei), în care întră și 8 familii 
de țigani-fierari și 5 familii ru- 
dari-lemnari, supuși Austriaci. 

Capi de familie sunt 243; con- 
tribuabili 190; case de locuit 220. 

In comună sunt două schi- 
turi şi o biserică: Schitul-Ieze: 
rul, fondat de Mircea Voevod 
și Doamna sa: Chiajna, la anul 

7081, al doilea, Bradul, fondat 

de ieromonahul Sava la anul 
7292 şi biserica comunei cu hra- 
mul sf. Ingeri, fondată la anul 
7286 de Popa Preda, Popa Ma- 
teiii și alții, 

În comună se găsesc: 50 cai, 

150 boi, 165 vaci, 235 capre 
şi 1250 oi, 

Pe riul Cheia, în raionul co- 
munci, Sunt 4 piue, 3 mori-riş- 
niţe și 1 ferăstrăii. Locuitorii sunt 

"_moşneni. Clăcași sunt numai 5, 

cărora la anul 1864, li s'a dat 

12 hect. pămint pe moșia sta- 

tului Iezerul și Bradui,. 

De această comună ţin mun- 
ţii: Lespezile și Tonașcu, ai sta: 

tului, şi Comarnicile, Bogdanul, 
Clinul, Muntişorul și Căprăre- 
ţele, ai comunei. 

La locul numit La-Schit eo 

peşteră ruinată, unde, se zice, 

că se află mormîntul lui sf. An- 
tonie. 

In raionul comunei sunt peste 

16 izvoare cu apă minerală, în 

cari se fac băi (nefiind stabili- 

ment balnear), și cari vindecă, 

de scabie, bube, scrofule și reu- 

matizm. ; 

In Valea-Lungă și în alte lo- 

calități, se văd săpături făcute 

de Sași, pentru a scoate aur. 

Aci sunt și carieri de piatră 

de var. a 

Școala datează în comună de 

la anul 1858. Localul--e noă,
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proprietatea comunei. Se fre- 
cuentează de 21 copii (17 băeţi 
și 4 fete), din numărul de 04. 
46 băeţi şi 48. fete), în virstă 
de şcoală. Știii carte 56 băr- 
baţi și 3 femei. Cu întreținerea 
şcoalei statul cheltuește anual 
1404 lei. 

; Stupi cu albine sunt so. Va. 
tra satului are 1şo hect,, iar 
în total peste 4500 hect. pă- 
mâînt, 

Budgetul de veniturile și chel- 
tuelile comunei sunt de 1273 
lei. | 

Se mărginește la N. cu co- 
muna Olăneşti, la E, cu Sără- 

cinești, la S. cu Smeurătul, Ca- 

„__cova, Dobriceni și Bărbătești și 

la V. cu munţii Ionașcul, 

Cheia, sa, face parte din com. 
“rur. Cheia, plaiul Cozia, jud. 
Vilcea, 

Cheia sai Cheia-Teleajenului, 

mănăstire de călugări, județul 

Prahova, așezată la hotar, în a- 

propiere de pasul Bratocea. 

Prima ci biserică a fost sub 

“poalele muntelui Balaban, fon- 

dată la anul 1770, în zilele Dom. 
„niei lui Mavrocordat, și arsă de 

Turci, în războiul ce ai avut 

„cu Nemţii. După aceasta, la anul 
1790, s'a construit o altă bise- 
rică mai la vale, lingă apa Tim- 

pa, în zilele. starețului Atana- 

sie, La anul 1835 s'a făcut o 
a treia biserică, ce există și 

astă-zi, avind următoarea in- 

scripție: ” 
«Întru marea slavă şi laudă a prea 

Sfinţiei şi de viaţă făcătoare și nedes- 
părțită Treime, întru a cărnY cinste și 

hramul se prăznuește, La anul 1835, Iulte 

16, s'a ridicat această sfintă biserică din 
temelie, cu toate împrejurimile ei, în 

"zilele prea înălțatului nostru Domn A- 
lexandru Dimitrie Ghica Voevod, cu voia 
frăţine-săii, Marele vornic Mihalache Ghi- 
ca, de la care s'a și răscumpirat la a- 
nul 1846, cu bine-cuvîntarea prea 'sîn- 

“țituluY: nostru Episcop de Buzăii D, D. 

Sî4î0. Slarete Dicţionar Gevyraţie, toi, [î. 

pă 

  

"Chesatie, de care s'a şi sfințit la anul 
1839, Iulie 30, prin ostrdia şi osteneala 
Cuvioșiei sale, Părintelul Dainaschin Lero- 
monah şi stariţ al sfintului Schit Cheia 
şi a toată sinodia sa, și cu ajutorul şi 

" cheltuiala multor iubitori de Christos 
pravoslavnick creştini şi mart ctitor! at 
sîntuluY lăcaș acesta, spre vecinica lor 
pomenire». 

Are 47 monahi, mai toți bă- 
trini şi infirmi, 

Cheia, ri, jud. Vilcea, izvorește 
din muntele Breaota, punctul 
Ionașcul; curge de la N.-V. 
către S..E.; se împreună cu riul 
Olăneşti, la com. Sărăcinești, 
unde poartă numele de Sărăci- 
nești și formează riul Rimnicul, 
care se varsă în Olt, pe malul 
drept, în dreptul. orașului Rîm- 
nicul- Vilcea. 

De la originea şi pînă la con- 
flnenţa rîului Olăneşti, lărgimea 
și adincimea riului Cheia sunt 
neînsemnate. De aci la vale 
(cînd primește numele de Rim- 
nicul) are o lărgime medie de 
20”- și o adincime de 0,60, 

Lărgimea albiei variază . de la 
30—s80" Fundul conţine pietriș, 
iar țărmurile aii o înălțime, care 
vatiază de la 1—5 m. iLărgi- 
mea. văei de la S-E. de com. 
Cheia, are o lărgime care va: 

riază de la 500—1500 m. Fun- 

dul văei este p'alocurea aco- 

perit cu arbori, formînd lunci, 

Valea este populată, productivă 
şi viabilă. O “cale de comuni- 

cație e şoseaua ce duce de la 

Rîmnicul la Olănești, 

Cheia, zâriiaș, în com. Pingărați, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu; 

izvorește dintre ramura Măgura- 

Șomuzului și a Cheei; se varsă 

de-a stinga piriului Tarcăul, față 

în faţă cu piriul Lăptoacele, 

Cheia, pîriă, jud. Prahova, izvo- 

rește din muntele Bratocea, se 

- “unește cu pirtul Dosul-Bobeșului   
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şi împreună: se "varsă în “rîul 

Teleajenul, pe malul drept, pu- 

țin mai jos de mănăstirea Cheia, 
în raionul comunci Măneciul- 
Ungureni, plaiul Teleajenul. . 

Cheia, îzzor cu apă minerală, 

com. Muereasca-d.-s., pl. Cozia, 

jud. Vilcea. Ese dintr'o stîncă 

de piatră, la N.-V. comunei, 

Apele acestui izvor conțin: iod, 

sare, oxid de fier şi sulf în mai 

mare cantitate. Locuitorii le 

întrebuințează ca leac. în con- 
tra riici, frigurilor și ca pur-! 
gativ. 

Cheia, gea/, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, com. urb. Măcin, și co- 

muna rurală Jijila. Este o co- 
mună vestică a dealurilor Pri- 

copanului, se îndreaptă spre 
V., avind o direcţie generală 

de la S.-E. spre N.-V.,,. brăz- 
dind partea nord-vestică a plășei 
și a comunei urbane Măcin şi 

cea sudică a comunei Jijila. Se 
prelungeşte la V. cu dealurile 

Sărăria, Aganim și Orliga. Vîr- 
furile sale mai însemnate sunt: 

Sărăria 109 m., și Viţelarul 99, 

ele suit stincoase şi servă. ca 

puncte trigonometrice de obser- 

vație de rangul al 3-lea. Poalele 

sale sudice se opresc pe malul 

sting al Girliței-Coticerului, și 

lingă oraşul Măcin, iar cele nor- 

dice, pe malul sting. ale văei 

Jijila. Din ele iai naștere Valea- 

Vasilica, Valea-Largă şi Valea- 

Popii, afluenţi ai văei Jijila. EL 

lasă spre N.-E. prelungirea nu- 

mită Dealul -Ștubeiului.. Pe la: 

poalele lui trece drumul jude- 

„țean Măcin-Isaccea. Este aco- 
perit cu fineţe şi pășuni, 

Cheia, dea/, la V, comunei Ote- 

șani, plaiul Horezul, județul Vi. 
cea. 

Cheia, /oc îzolaț, în com. Tisăul, 

45
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„jud. Buzăi, ca la 7 kil. pe apa 

Tisăului în sus. Aci, în mijlo- 

cul munților de piatră, se văd 

ruinele unui palat, pe care tra- 

diţia îl atribue d-nei Neaga. Po- 

zițiunea e din cele mai inacce- 

sibile, neavind de cit un  sin- 

'gur loc..de comunicare, albia 

Tisăului. O mica deschizătură 

pe unde el se scurgea, pe-sub 

poarta palatului, era închisă cu 

porţi de fier, fiind atîta spaţiu 

lăsat, cît permitea scurgerea a- 

pei.' Acum poarta nu se mai 

cunoaște; stincele, cari îi formaii 

închiderea, s'aii mai depărtat pu- 

țin, dărimindu-se în timpul vii- 

" turei apelor. * 

Cheia, moșie, în' jud. Buzăii, co-. 

muna Zîrnești-de- Cilnăi, cătu- 

nele Zirnești și Ghizdita. Are 

200 hect..și se împarte în 4 

sfori: Cheia (Serianca),75 hect., 

Cheia (Solomon), 35; Cheia (Cu- 

citurească), 45 și Cheia Moșne- 

nească, 45 hect, 

Cheia, punte, pe frontiera jud. 

“ Buzăi, situat la stînga rîului Bu- 

zăul, în punctul pe unde el in- 

tră în județ. Are o poziţie stra- 

tegică și strimtează mult albia 

Buzăului. " 

Cheia, numire, dată unei părți 

din muntele Grebănul, din co- 

muna Năeni, jud. Buzăiă, 

Cheia, zî7f de munte, în dreapta 

riului Argeșul, jud. Argeș, plaiul 

Loviștea. 

Cheia, calme de munte, jud. Vil- 

cea, care pornește din muntele 

Breaota, separă rîul Rimnicul de 

apa Olăneşti și se termină a- 

proape de confluenţa lor, avind 

ca virf mai însemnat muntele 
Stogul. 

Cheia, zădure, în jud. Buzăii, co-   
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muna Zilișteanca, căt. Slobozia ; 

face un corp cu Flăminda de 

230 hect., divizate în 3 părți. 

Cheia, pichet, jud. Buzăii, in poa- 

lele muntelui Cheia, despre fron- 

tiera Transilvaniei. Tot aci e 

stabilit și un punct de vamă, 

pentru mărfurile și călătorii, ce 

se duc și vin pe albia rîului 

Buzăul. 

Cheia, va/e, în jud. Buzăi, com. 

Zirneşti-de-Cilnău, avind forma 

numelui ce poartă. Ese din lo- 
calitate și se scurge în riul Cil- 
năul, în căt. Ghizdită. 

Cheia, va/e, în jud. Buzău, com. 

Zilișteanca; începe din cătunul 

„Slobozia, se unește cu Valea- 

Dracului şi apoi se scurge în 
Ciîlnăă. 

Cheia, va/e, la S. comunei M&- 

dulari, pl. Cerna, județul Vil- 
„cea, 

Cheia-Azugei, /ocalitate, judeţul 

Prahova, lingă muntele Unghia- 

Mică, unde 'piriul Azuga, care 

vine de la N., formează un un- 

ghiă și apucă spre V. 

Cheia-Cordunului (Cordonul), 
numire, dată unei părți din mun- 

tele Cheia, jud. Buzăi, ale că- 

rei poale le udă Buzăul, intrind 
în județ. 

Cheia-lui - Grumazi, gea/, ce-i 

mai zice și Virful-Girligii, situat 

"în partea de N. şi E. a com. 

Cornul, pl. Prahova, jud. Pra- 

hova. Servă de pășune pentru 
vitele locuitorilor. 

Cheia-Motrului, s/rîmfoare, în 

com. rur. Negoești, plaiul Clo- 

șani, jud. Mehedinţi. 

„Cheia - Proviţei, /oca/ifate, din-. 
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tre coastele munţilor 'Surdești 

şi plaiul Breaza-Talea, comuna 

-. Breaza-d.-s.,: pl. Prahova; jude- 

țul Prahova, de unde izvorește 
rîul Proviţa. 

Cheia-Teşilei, /oca/izate, spre S. 

de com. Teșşila, plasa Peleșul, 

jud. Prahova, unde se află o 

carieră de piatră. 

Cheie (Moara-de-la-), /ocuinfă 
zsolată, în jud. R.Sărat, 'plasa 

Rimnicul-d.-s., com. Dedulești, 

pe malul sting al riului Rim- 

nicul-Sărat. Azi e han pe dru- 

mul către comuna Dedulești şi 

Buda. 

Cheii (Crucea-), /oc izolat, în ju- 
dețul Buzău, pădurea Cheia, din 

com. Zilişteanca. 

Cheii (Faţa-), pante, în jud. Bu- 

zăii, com. Nehoiașul, pe fron- 

tiera Transilvaniei; format mai 

mult din stinci în apropierea 
gurei piriului Arţagul. 

Cheii (Muchea-), co/ină, în com. 
și căt. Chiojdul, judeţul Buzăi, 

culminind într'un faimos pisc 
de piatră. 

Cheii (Stînca-), sziucă fnsem- 
nată, în judeţul Buzăii, comuna 
Nehoiașul, ramificaţie din mun- 

tele Cheia, situată pe frontiera 
judeţului. 

Cheii (Tabla-), vzuufe stincos, în 

jud. Buzăii, com. Nehoiașul, pe 

frontieră; situat între plaiul Cer- 

bului și muntele Zimbrul. 

Cheii (Valea-), sorginte de apă 
minerală, în jud. Buzăii, com. 

Tisăul, lingă palatul Cheia. Con- 

ține sulf şi fier. | 

Cheii (Valea-), va/e, în judeţul 
Buzăii, com. Mlăjetul, căt. Valea-



CHEIE (VALEA-) 

Rea; începe din Valea-Muscelu- 

-. ul şi dă naşterea Văei Rele, 

care se varsă în Buzău, 

Cheii (Vîrful-), zane gol, în jud. 

Buzău, comuna Lopătari, fiind 

- format numai din pietriș fără 
conzistență. 

Cheile, ramură de dealuri anun- 

 foase, pe teritoriul com. Pin- 

gărați, pl. Piatra-Muntele, jud. 
- Neamţul, situată în prelungirea 

ramificăţiei Șomuzului. 

Cheile-Bicazului, /oc zz0/a4, în 

com. Bicaz, pl. Piatra-Muntele. 

jud. Neamţu. 

Cheilor (Piscul-), pisc, comuna 
" Pojogi, plasa Cerna-d.-s., jud. 

” Vilcea. i 

Cheilor (Valea-), vale, în jud. 
Buzăii, com. Colţi, începe de la 

Alunișul și se scurge în Valea- 
Boului. 

Chelăreşti, zarte din satul Tri- 
feşti, plasa Siretul-d.-j., judeţul 

Roman. . 

Chelbe, deaf, face hotarul 'între 

satele Chilișoaia și Păuşeşti, din 

comuna Păușeşti, plasa Cirligă- 

tura, jud. Iaşi. 

Chelbe, z?riz, jud. Iași; izvorește 

din partea de V.a sat. Păușești 
şi se varsă în Iazul- Păușeș- 

tilor, 

Chelcioiul, deal, la V. com, Ză- 

videni, plasa Oltul-d.-s., judeţul 

Vilcea. 

Cheleşoaia, va/e, în jud. Ialo- 
. mița, plasa Ialomiţa-Balta, lingă 

satul Andrășești, 

Chepeiul, ./ac şes, jud. Tecucii, 

între valea Călmăţuiul şi Valea-   
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Gerului, la S. de satul Puţeni, 

comuna cu același nume. 

Cheptănarul(Peptănarul), deal 

și Zonor, pe teritoriul satului 
Păltinişul, com. cu același nume, 

plasa Prutul-d.-j.,. județul Doro- 
hoiiă, 

Chera, gea/, pl. Jiul-d.-s., comuna 

Poiana, jud. Dolj, în V. com,, 

cu o înălțime de aproape 500 

m., ramificațiune a dealurilor 
din județul Gorj. Acoperit cu 

păduri, vii și livezi de pruni, 

In virful acestui deal este mo- 
vila Cula-Nemților, 

Chera, dea?, în com. rur. Corzul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Chera, ziriă, în com. rur, Corzul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Chera, va/e, în com. rur. Corzul, 

pl. Dumbrava, jud. Mehedinţi. 

Cheragi, vale, în jud. Constanţa, 
pl. Mangalia, pe teritoriul com. 

rur. Cheragi. Vine din Bulgaria 

sub numele de valea Popucci, 
apoi își schimbă numele după 

satele pe care le udă. Se mai 
numește Hoșcadin şi Acargea. 

Are o direcțiune mai întiiii de 
la S. spre N., apoi de la:E. 

spre N.„-V., apoi iar spre N. şi 

în fine spre E. trecînd prin 

'sat. Popucci, Cadi-Chioi, Hoșca- 
din, Acargea şi Cheragi. Malu- 

rile sale sunt stincoase, din 

cauza dealurilor printre care 

trece, care sunt de natură mai 

mult săi mai puțin stîncoasă. 

Este situată în partea sudică a 

plășei, ocupînd toată partea cen- 

trală a comunei. 

Cheragi, dea, în .jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, pe teritoriul com.. 
Cheragi. Se desface din dealul 

Sari-Ghiol și se îndreaptă spre   

CHERENEA 

V., avînd o direcţiune generală 

de la E. spre V. și se întinde 

pe la Nordul satului Acargea 
şi printre văile Cheragi și Acar- : 

„ „gea, Are o înălțime maximă de 
107 m.; este tăiat de drumul 
comunal Cadi-Chioi-Cheragi și 

pe la Sudul săi și paralel cu 
el, trece drumul comunâl Sari- 

Ghiol-Acargea. Este situat în 

partea sudică 'a plășei și cea 

estică și centrală a comunei. - 

Cheragi, z22f de dea, în jud. 

Constanţa, pl. Mangalia, la hota- 
rul comunelor Cara-Omer-Haza- 

plar şi Cheragi. Este așezat pe 

culmea dealului Cara-luiuc și are 

o înălțime de 120 m. Fost punct 

trigonometric de observaţiune, 

de rangul al II-lea. 

Cheragi, zf de deal, în jud. 
Constanţa, pl. Mangalia, la ho- 

tarul comunelor Cara-Omer și 

Cheragi, cu 4 kil. și jum. mai 

la S. de precedentul. Este așe- 

zat pe culmea dealului. Egi-Iu- 
iuc cu o înălțime de 123 metri, 
dominind puţin satul Cheragi 
care este spre E. la 3 kil. și 

şoseaua judeţeană Cheragi-Cara- 
Omer,. a 

Cheranului (Fîntina-), fint/uă, 
com. Dobriceni, pl. Ocolul, jud. 

Vilcea. 

Cherbea, mahala, din com. ur- 
bană Urlați, pl. Cricovul, jud. 
Prahova, 

Cherec-Havaş, une, judeţul 
Neamţu, pe hotarul 'Transilva- 

niei ; situat între mănăstirea Ob- 

cina-Cepcheșului, de care se des- 

parte prin pîriul Aţa-Mare. Face 

parte din grupa munţilor Cicul- 
Tarcăul. 

Cherenea, movilă, jud. Roma- 
naţi, face parte din un lung șir
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de măgure, care urmînd cursul 
Dunărei are direcţia de la E. 

spre V. Este situată lingă com. 
Vădăstrița, jud. Romanați. - 

Cherhanoiului (Grindul-), /oc 
ridicat, d'asupra stufului încon- 

jurător, în plasa Sulina, jude- 

țul Tulcea, pe teritoriul. co- 

munci rurale Satul-Noii, și al 

cătunului Letea ; se desface din 

- grindul Letea; se întinde spre 

E., avînd o direcţiune generală 

"de la N.-V.,, spre S.-E.; are o 

formă lunguiaţă; e străbătut de 

o- mică gîrliță și stă în legătură 

cu grindurile Sulina și Părul. 

„Are o suprafață de So hect,, ne- 

productivă, fiind acoperit cu 
nisip. 

Cherim-Cuiusu, sa/, în județul 
Constanța, plasa Silistra-Nouă, 

cătunul comunei Hazarlic, situat 

în partea răsăriteană și septen- 

trională a comunei, la S!'h kil. 

spre N.-E. de cătunul de reșe- 

'dință, Hazarlic. Este aşezat pe 

valea cu același nume, fiind măr- 

ginit la N. de dealul Curu-Al- 

" ccac-Bair, la S.-V. de ramifica- 

țiunile nord-estice ale dealului. 

Mulver-Acceuci. Este dominat 

de virful Imail-luc, care are 

184 - metri şi care este situat 

la 2 kil. spre V. de sat. Ma- 

ioritatea, locuitorilor o formează 

Rominii și cu Bulgarii. Pria 

sat trece drumul comunal Eni- 

ge-Enișenlia. Alte drumuri co- 
-.munale duc la Adam-Clissi, la 

Urluia şi la Nargilar, 

Cherleasca, za/z, izvorește din 

dealurile com. Tesluiul, pe Oltul: 
d.-j. jud. Olt, Curge de la E. 
spre V. și se varsă în riul Olt, 

„tot în raionul com. Tesluiul. 

Cherlesti, sa/, face parte din com. 
rur. Deleni, pl.: Oltul-d.-j.. jud, 
Olt.   
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Cherlesti-din-Deal, sas, face 
parte din com. rur.. Tesluiul, 
pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. Are o 
populaţie de 159 loc. Aci e o 
biserică fondată la anul 1892. 

Cherleşti-din- Vale, saz, face 
„parte din com. rur, Tesluiul, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Olt. Are o po- 
pulațiune de 111 locuitori, 

Chesari, ripă, comuna Bălileşti, 
pl. Rîurile, jud. Muscel, | . 

Chesarul, gir/ă; (Veză Valea- 
- Popii, jud. Muscel). 

Chesarului (Movila-), moviză, 
spre N. de com; Nedelea, pl. 
Filipești, jud. Prahova, pe malul 
stîng al rîului Prahova, formată 
din dărimăturile zidurilor unei 
biserici vechi. In temelia acestei 
biserici se găsesc cărămizi foarte 
tari. Unii bătrîni spun că mai 

- înainte cînd arai cu plugurile, 
împrejurul movilei, găseaii săgeți, 
arcuri "vechi și alte: obiecte de 
războii. Cind riul Prahova dă- 
rima malul, şe găsiaii aci oase 
de oameni. 

Chesi-Orman-Bair, dea/, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Regep- 
Cuius şi anume pe acel al căt. 
Techi-Deresi, situat în partea de 
miază-zi a plășei şi a comunei, 

între văile Techi-Deresi-Ceair și 
adiacenta sa, Chesi-Orman-Ceair. 
Are 125 metri înălțime, dominînd 
văile de mai sus și un drum ce 

merge de la Techi-Deresi, în Bul- 

garia. Este acoperit numaicu pă- 

duri. Pe muchea lui nordică 
merge hotarul despărțitor între 
Bulgaria și Rominia. 

Chesi-Orman-Ceair, va/e, în 
jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 
pe teritoriul com. rur. Regep- 
Cuiusu şi anume pe acelal căt,   

CHETRĂRIA - 

Techi-Deresi. Vine din Bulgaria,. 
din dealul Ardali-Bair. Se îndrea- 
ptă spre V. avind o direcțiune. 
generală de la S.-E. spre N.V.. 
şi sub numele de Teres-Condu: 
Ceair, brăzdează partea meri. 
dională a plășei și a comunei. 
Prin ea trece hotarul 'câre de- 
sparte Dobrogea romînă de cea 
bulgărească. Merge printre dea- 
lurile Chesi-Orman-Bair la $. 
și Carabinus-Orman la N. Pri- 
meșie, pe stinga, valea Ardali- 

Ceair și nu departe de gura a- 
cesteia, se uneşţe cu valea Te- 
chi-Deresi, lingă: satul cu același 
nume. Printr'însa merge un drum 
ce duce de la Techi-Deresi ' în 
Bulgaria, 

Cheşcheşul, sai Căşcăieşul, 
munte, jud. Bacău, pl. Trotuşul, 
situat la hotarul spre Ardeal pe 
teritoriul com. Tirgul-Trotușul. : 

Cheşcheşul, sai Căşcăieşul, p;- 
rii, jud. Bacăiă, pl. Trotușul; com. 
Tirgul-Trotuș. Ese din muntele 
Șandrul-Mare, urmează piciorul 
S.-F. al muntelui Cheșcheșul și | 
se varsă d'a stînga Slănicului, 
mai în sus de piriul Puful, cur- - 
gind în întregime pe: hotarul 
spre Transilvania. 

Cheşnoiul, saţ, face parte din com.. 
rur, Cocorești, pl. Tirgșorul, jud. 

Prahova. Cade în partea de V. : 

a comunei și e udat de girla 
Iazul-Morilor. 

Cheştelniţa, zea/, jud. Bacăi, 
pl. Siretul-d.-j., com. Milești, de 

pe teritoriul satului Văleni. 

Cheşteliniţa, pădure, jud. Bacăă,' 

pl. Siretul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Alilești, 

Chetrăria (Pietrăria), dea/, în 
ramura muntelui Cozla, judeţul 
Neamţu,
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„Chetrăria (Pietrăria), munte, 
- jud. Neamţu, la hotarul Tran- 

: silvaniei. Are o înălțime de 1595 
m. (Vezi Albele, munte). 

Chetrăria, parte din! pădurea 

- moșiei Stolniceni- Prăjescu, jud. 
„, Suceava. 

Chetrăria (Pietrăria), ziriia;, 
„jud. Bacăi, plasa Siretul-d.-s. 

Curge prin :com. Buhociul şi se 

“varsă în piriul Valea-Ulmului. 

Chetrăriei (Dealul-), sai Dea- 
"lul-Pietrăriei, dea/, spre S. 

mănăstirei Horaiţa, între co- 

muna Dobreni și com. Crăcă- 

" oani, plasa Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu. 'Dintr'insul se scoate 
piatră și var, 

Chetrăriei (Pîriul-), pirîiaş, în 
"com. Gircina, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. Izvoreşte. dintre 

muntele Peștera şi Ruptura, ra- 

mura Cozlci, şi -se .varsă pe 

„ dreapta” piriului Cuejdiul, 

Chetre, zzmire, ce să mai dă 
“satului Vlădnicelele din judeţul 

Roman, plasa Siretul-d.-s., com. 

_Stăniţa. 

" Chetreni,saii Pietreni, sat, în jud. 

“Tutova; pl. Pereschivul, com, 

Stănuești, spre N. de satul Stă- 

nuești. Are 435 locuitori, din 

- cari 10 ştii carte. Locuesc în 

"110 case. - 

Chetreşti (Pietreşti), co. rur., 
din plasa Stemnicul, jud. Vas: 

luiui, la distanță de 10 kil. de 

orașul Vasluiii şi de 24 kil. 

de Negreşti, reședința” plăşei. 

-- Se întinde pe o suprafață de 

2341 hect.,: din cari: 83 hect. 

vie și 265 hect. pădure. Pămîn- 

til locuitorilor e de 388 hect. 

Are o populaţie de 265 familii, 

cu 1325 suflete. 

| din cari 2 hect. 

pulație de 81 familii cu 398 
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E formată din satele: Che- 

trești saii Pietrești, Răduești, 

Albești şi Deleşti. 

In această: comună sunt 4 bi- 

„serici, deservite de 4 preoți şi! 

“4 cîntăreţi; 

„ciumi, : 

o școală; 3 cir- 

Budgetul e de 2326 lei la 
venituri și de 2204 lei la. chel- 

. tueli. 

Comerciul se face de 1 Romiîn 

şi 2 străini. 

Vite sunt: 753 vite mari cor- 

nute, 4 bivoli, 420 oi, 26 ca- 

pre, 109 cai și 184 rimători, 

Locuitorii posedă: 145 plu- 

guri,: 182 care cu boi, 8 căruțe 

cu cai și 200 siupi de albine. 

Chetreşti (Pietreşti), saz; în 
partea de S. a com. Chetrești, 

pl. Stemhicul, jud. Vasluiăi ; si- 
" tuat pe dealul Moara-de-Vint și 

înconjurat de vii şi livezi. 

Are o suprafață de 630 hect., 

vie şi o po- 

suflete, între cari 2 familii evrei, 

cu 7 suflete. 

Locuitorii sunt răzeși. 

" In'sat este o biserică, făcută 

de lemn, de obștia, locuitorilor 

în 1802 și deservită de un 1 preot 
şi 1 cîntăreț, 

Vite sunt: 234 vite mari cor- 

nute, 70'oi, 4 capre, 40 cai şi 

60 rimători. 

Locuitorii posedă::30 pluguri 

şi 36 care cu boi, precum și 

-'100 stupi de albine. 

Chetreşti, dea/, jud. Vasluii, Se 

“întinde între comunele Laza 

din pl. Racova şi Chetrești din 
"pl. Stemnicul. 

Cheţrişul, saii Pietrişul, sa?, jud. 
Bacăii, pl. Siretul-d.-j., com. Tă- 

-maşi, situat la confluența pîriu- 

lui Tămași, cu Siretul, la o de. 

părtare de satul Tămași de'1340 

m. Are 2 biserici: una, orto-   

CHIETROASEI (VIRFUL-) 

doxă, făcută, la 1833 de Pa- 
vel și Ana Cristea; a doua, 

catolică, făcută de locuitori, la 

1836. Capi de familie, “sunt 

90, din 342 suflete. Vite sunt: 
8 cai, 119 vite cornute, 43 

porci şi 3 capre. Are o cir-.. 
ciumă, 

Chetrişul, graf, pe: teritoriul co- 

- munei Dersca, pl. Berhometele, 

jud, Dorohoiii. Se. prelungește 
din: com. Tureatca şi trece .în 

- com, Lozna. 

Chetrişul (Bietrişul), deal, în 
satul Toflea, com. Brăhășcști, 

jud. Tecucii.' : 

Chetrişul, zădure, jud. “Bacăii, 

pl. Siretul-d.-j., de pe teritoriul 
com, Tămași, 

Chetrişul, va/e, formată de-a lun. - 
“gul dealului cu același nume, 

pe teritoriul com. Dersca, pl. 
Berhometele, jud. Dorohoiii. 

Chetrişului (Valea-), vale, jud. 

„Bacăii, pl. Siretul-d.-j., pe teri- 
toriul com. Tamași. 

Chetroasa (Pietroasa), căzu, în 
com. Găgeşti, plasa Girlele, jud, 

“Putna. 

Are o populaţiune de 203 
suflete, cari locuesc în 41 case. 

Are o biserică parohială, cu hra- 

mul Sf. Nicolae. Copiii în virstă 

de școală din acest cătun ur- 

mcază la şcoala din Găgeşti. 

Chetroasa. V. Fistica, dea/, ju- 
__ deţul Vasluiu, 

Chetroasa, zirîiaș, "jud. Putna, 

pe teritoriul com. Cornăţelul. 

Se varsă în Trotușul, județul 
Putna. 

Chetroasei (Vîrful-), zane, în . 
com. Mălini, jud. Suceava.
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Chetroiul (Pietroiul), /ra/, în 
partea de N.-E.a com. Gohorul, 

„jud. Tecucii; cuprins între Va- 

lea-Birladului la E. şi Valea- 

: Lupului la V. Acest deal con- 
» tinuă spre S. sub numele de 
Ghera și Pătrășcana. 

Chetrosul (Pietrosul), sas, ju. 
- dețul Bacău, pl. Tazlăul-d.-s., co- 
muna Luncani, situat în valea 

- “piriului Trebișul, la o depărtâre 
- de 3 kil. de satul Luncani. Capi 

de familie sunt 37, din 214 su- 
flete. Vite sunt: 109 vite mari 
cornute, 7 cai și 42 porci, 

Chetrosul, sas, în jud. Tutova, 
com. Corodeșşti, spre N. de sa- 
tul Corodești, Are 339 locuitori, 
din cari 15 ştiii carte. Locuesc 
în 88 case. 

Chetrosul, dea/, jud. Bacăii, pl. 
Bistrița-d.-s., de pe teritoriul 
com. Girleni. . 

Chetrosul, deal: jud. Bacăiă, pl. 
” Bistriţa-d.-s., pe teritoriul com. 
Berești. 

Chetrosul, sai Dealul - Viei, 
„ deal, în partea de N. a satului Po- 

mirla, com. cu același nume, pl. 
Prutul-d.-s., jud. Dorohoiii, 

Chetrosul, deal, face parte din 
Dealul-Mare, com. Popești, pl. 
Cirligătura, jud. Iași. 

Chetrosul, deal, în raionul co. 
munei Buda, pl. Stănișești, jud. 

“Tecuciii, ! 

Chetrosul, dea, se întinde la 
S. satului Dumești, com. Du- 
mești, plasa Fundurile, judeţul 
Vaslui. - 

Chetrosul, iaz, în suprafață cam 
de 1!j2 hect. cu pești și piș- 
cari ; pe teritoriul satului Po- 

Chetrosul, 

.-(V. Pietrosul, din com. Brustu- 
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- mira, Cu același nume, 

pl. Prutul'd.-s., jud. Dorohoiii. 

Con. 

Chetrosul, /ac, pe coasta dea- 
“ lului Chetrosul, spre S. de satul 

Dumitrești - Mari : din comuna 

Dumeşti, pl. Fundurile, județul 
Vasluiii. 

munte, jud. Bacău. 

roasa). 

Chetrosul, fădure de brad, jud. 

Bacăi, pl. Muntelui, com. Brus- 

turoasa, pe moșia Agășul, pro- 

prietatea d-lui Eugenii Ghica. 

Are o întindere de aproape 

7000 hectare și este supusă re- 
gimului silvic, 

Chetrosul, zâriiaș, jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Luncani; 

curge pe teritoriul căt. Chetro- 

sul (Pietroiul) şi se varsă d'a 

stinga în piriul Trebișul. 

Chetrosul, piriii, jud. Dorohoiii, 

izvorește din dealul cu același 

nume, trece prin satul și com. 

Pomirla și se varsă în piriul 

- Orbeja. 

Chetrosul, zi iai izvorește din pă- 

durea Chetrosul (Pietroiul), com. 

Rusca, pl. Prutul, “jud. Fălciu, 

Curge pe teritoriul com., de la 

N. la S.; udă s. Cirligaţi, și după 

ce se uneşte cu piriul Rusca 

şi Nemțeni, trece pe teritoriul 

com. Ivănești, și, aproape de 

„ satul Ivănești, unindu-se cu pi- 

riul Sărata, împarte satul în 

două, formînd și un iaz mare 

în partea de S. a satului. E- 

şind din iaz şi unindu-se cu 

Piriul - Izvoarelor despre com. 

Lunca, trece prin teritoriul co- 

munci Berezeni. și intră în n balta 
„Berezeni. | 

Chetrosul, ziriă, jud. Iași, izvo- 

Chetrosul, zirîz,   
Chetrosul, ziriă, 
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reşte din pădurea Popești, de , 

pe Dealul-Mare, curge prin par- 

tea de E. a satului Frumușelele, 

com. Păuşești, pl. Cirligătura, 

jud. Iași, și se varsă în pîriul 

Șacovățul, la Balta-Ganei. 

Chetrosul, 2îrîz, în jud. Tecuciii, 

com. Buda. Se numeşte ast-fel 

după dealul de unde izvorește. 

Merge în direcţie V.E. şi se 
varsă în Zeletin, în fața satului 
Magazia. 

izvoreşte din 

dealul Chetrosul, com. Dumești, 

pl. Fundurile, jud. Vasluiii. Udă 
teritoriul acestei comune, curge 

de la S. spre N, şi se varsă 
în riul Birlad, la locul numit 

Moara-Gindulesei, în apropiere 
de piriul Iezerul. 

izvorește din 

partea de N. a satului Trohani, 
com. Girceni, pl. Racova, jud. 

Vasluiii, de pe locul numit Ima- 

șul-Vitelor. Trece prin mijlocul 
satului, și, unindu-se cu Pirîul- 

Fîntînelor, se varsă în piîriul Ra- 
cova. 

Chetrosul, va/e, formată din pre- 

lungirea dealului Chetrosul. Se 

întinde de la S. de satul Du- 
mești, plasa Fundurile, județul 

Vasluiii. 

Cheţcani, căzuu, în com. Movi- 
lița, pl. Șusiţa, jud. Putna. 

Are o populaţie de 185 su- 

flete, cari locuesc în 35. case. 

Chezlen-Siîrti, dea, în judeţul 

Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 

ritoriul comunei rurale Cara- 

Baci. Se desface din dealul Cu- 

ciuc- Ceșme- Bair; se îndreaptă 

spre. E., într'o direcție generală 

de la N.-V. spre S.-E., printre 

văile Iomer-lutlu-Bei la N. și 

Cara-Baci la S., brăzdind . par-
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tea meridională a plășei și cea 
vestică a comunei. Se ridică 
pănă la o înălțime de 130 m, 

doiminînd văile de mai sus, va- 
lea Capulac-Culac, satele Cher- 
tic-Punar, Cara-Bact şi Caugagi, 
drumurile care unesc - aceste 
sate şi drumul Cara-Bact-Capa- 
din, cari îi întretae în diferite 

direcțiuni muchea lui. Este aco- 
perit cu finețe și semănături. 

Chiajna, com. rur., pl. Znagovul, 

jud. Ilfov, situată la V. de Bu- 

curești, lingă riul Dimboviţa și 

șoseaua judeţeană București-Pi- 

teşti, între București și forturi, la 

9 kil. depărtare de capitală. Stă 

în legătură cu com. Roşul prin 
o şosea vecinală, 

"Se compune din satele: Chiaj- 
na, Dudul, Giuleşti și Rudeni, 

cu o populaţie de 2313 locui- 

tori, cari trăiesc în 492 case. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2992 hect. Propietarii sunt: Ad- 
ministrația Seminarului Nifon 

Mitropolitul, d-l B. M. Missir și 

d-na Elena Izvoranu, aii 1482 

hect. şi locuitorii 1440 hect. Pro- 

prietarii cultivă 1382 hect. (80 
" islaz, restul vie și pădure). Lo- 

cuițorii cultivă 1028 hect., res- 

- tul este izlaz şi vie.: 

Sunt 466 contribuabili, 

Budgetul comunei este de 

- 10089 lei la venituri și de 7499 
lei la cheltueli, e 

-- În comună sunt: 4 biserici, în 

fie-care cătun cîte -una, 2 școale 

mixte; 1 moară cu aburi; 2 mori 

cu apă; 1 povarnă; 2 zalhanale; 

2 maşini de treerat cu aburi; 

3 heleștaie; 2 poduri stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 
-.1622 (181 cai și epe, 11 armă- 

„sari, 485 boi, 221 vaci și viței, 

“13 tauri, 361 bivoli şi 350 bivo- 

lițe) și al celor: mici de 1920 

(6 capre, 147 porci şi 1767 oi). 

Dintre locuitori, 492 sunt plu- 

” gari, 20 au diferite profesiuni.   
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Locuitorii ai 381 pluguri: 

368 cu boi și 13. cu' cai; 402 

care .și căruțe: 384 cu boi și 

18 cu cai. - 

Comerciul se face i în 17 'cîr- 
ciumă, . 

Locuitorii. sunt în mare ma: 
„ ioritate Bulgari. 

Chiajna, saz, face parte din com. 

rur. cu același nume, pl. -Zna- 

govul, jud. Ilfov. Este situat la 

V. de București, între riul Dim- 

„ boviţa și șoseaua judeţeană Bu- 

curești-Pitești. Aci este reșe- 
dinţa primăriei, - 

Are o suprafaţă de 1346 hect. 
şi o populație de 1138 locuitori, 

în majoritate Bulgari. Din tot 
teritoriul șatului, Administrația 

Seminarului Nifon Mitropolitul 

are 600 hect. și locuitorii 746 

hect. Administraţia Seminarului 

cultivă 574 hect. (15 islaz, 8 

pădure, 3 vie). Locuitorii cul- 

tivă 596 hect., rezervind 150 
hect. pentru izlaz. 

Aci se fabrică, diferite briîn- 

zeturi, . a 

Are o biserică cu hramul Sf, 

Niculae, deservită de 3 preoți 

și 2 cîntăreți; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 13 elevi și eleve, 

cu întreținerea căreia statul și 
comuna cheltuește 1705 lei. 

In acest sat se află: 1 moară 

cu apă; 1 povarnă; 1 zalhana; 

- 3 heleștaie; 1 podstătător; Co- 

„.merciul se “face de 8. circiu- 

mari. Lp . 

Numărul vitelor mari :e de 

925: și al celor mici de 268. 

Acest sat s'a înființat, pe la 

1828, de către emigraţi - Bulgari. 

“Chiajna, for4, în jurul Bucureș- 
tilor, 

Chiala, movilă, jud. Brăila, la 

3! kil.-spre S.-V. de satul 

Slujitori-Alboteşti, aproape de 

hotarul -comunei Dudescul. -   
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Chială (Măgura-), 'măgură,. la 

- S.-V. comunei Adămeşti, jud. 
Teleorman. 

Chiceni, mahala, din com. rur, 
Foleşti-d.-s., plaiul Horezul, jud. 
Vilcea, în partea de N. a co- 

munei, pe linia Băbeni-Horezul. 
Copiii în vîrstă de școală ur- 
mează la școala din menalaua 

Dosul, care este la 1 ki 

| părtare, 

Chicera, câzua, în comuna Cru- 
cea-d.-s;, pl, Zăbrăuţul, judeţul 
Putna. 

Are o populaţie de Sr9 su- 
» flete, cari locuesc' în 207 case. 
Are o biserică parohială, - cu 

hramul S-ţii Voevozi. 

„Chicera, sat, în jud; Roman, pl. 

Siretul-d.-s., com. Stăniţa, spre 

S-E. de satul Stăniţa și- la o 
depărtare de 2 kil. de el. Este 

„aşezat pe-un platoii înalt. Are 
„4 capi de familie, 'cu 199 su- 

flete, din cari 42 contribuabili, 

Locuesc în 55 case. Sunt 155 

" capete de vite mari. 

Chicera, sat, face parte din co- 
muna. Motoșeni, jud, Tecuciii, 
E situat pe dealul cu „acelaşi 

“nume, Are o populaţie de.80 
capi de familie, cu 322 suflete, 
E departe de reşedinţa com. 
de :3 kil. și 300 m,, spre E. 
Se desparte de satul Burlugul 
prin Valea-Moişoaiei sai Ripa- 
Borsei, 

Teritoriul: satului are o! su- 
„ prafaţă de 630 hect. : 

Locuitorii sunt toți foști clă- 
cași. 

Aici se află 6 biserică, zidită 
de locuitori în anul 1840, de- - - 
servită de 1, preot și 1 cîntăreț. 
Copiii. se duc la școala 'din Mo- 

„toșeni, la o distanţă de că kil. 

Cherica, zip de- deal, ind, Ba:
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căii, pl. Tazlăul-d.-s., com. -Lun- 
cani, pe teritoriul satului Lun- 

„cani, unde îşi are obirşia pi- 

riiașul Drăcosul. 

Chicera, dea/, pe teritoriul co- 

minei Crucea-d.-s., pl. Girlele, 

jud. Putna. E situat pe 'malul 
"stîng al piriului Hăulita. 

Chicera, gea/, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-s., com. Pinceşti, 

spre E. de satul Pincești. 

Chicera, dea? înalt, în jud. Neam- 

țu, pl. Piatra-Muntele, com. Do- 

breni şi Roman, pl. Moldova, 

com. Tupilați, spre S. de satul 
Tupilați. . 

Chicera, deal, spre S. de satul 

“Matca, pl. Nicorești, jud. Te- 

cuciii. Străbate pădurea cu ace- 

lași nume. 

Chicera, pădure foioasă, jud. Ba- 

căi, pl. Tazlăul-d.-s., com. Lun- 

cani, cu o întindere de 83 hect. 

Chicerea, sat, com. Tomești, pl. 

Codrul, jud. Iași. Are o popu- 
lație de 45 familii, 'cu 229 sufl. 

Numărul vitelor e de. 210 ca- 
pete, din cari: 122 vite mari 
cornute, 50 oi, 17 cai și 40 ri- 
mători. . 

Chicerea, 2î/f de deal, jud. Ba- 

căii, pl. Siretul-d.-j., com, Tă- 

mași, lingă satul Tămaşi. 

Chicerea, deal, jud. Baciu, pl. 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul co- 

munci Boșoteni. - 

Chicerea, 547 de deal, jud. Ba- 
căii, plasa Tazlăul-d.-s., de pe 
dreapta Bistriței, dintre comu- 
nele Luncani și Girleni, 

Chicerea, deal, se întinde - din 
piriul Chicerea, de la V. spre-   
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E., în partea despre S a com. 
Tomești, pl. Codrul, jud. Iaşi. 
Creasta acestui deal face hota: 
rul cu com. Poeni. Pe toată în- 
tinderea lui formează șase pis- 
curi înalte: Logofeteasa, Glo- 
dul, Ochiana, Paraleul, Cruci- 
şoara şi Stinca, pisc cu care 

se sfirșeşte spre E. Ambele lui 

coaste sunt acoperite cu păduri, 
și cu multe vii şi livezi. 

Chicerea, -dea/ ascuţit, în com. 
Mogoșeşti,. pl. Stavnicul, :jude- 
țul Iaşi, care unit cu dealul Ru- 
gina, se întinde pănă în apa 
Stavnicul. Este acoperit « cu pă- 
duri mari. 

Chicerea, dea?, jud. Suceava, a- 
coperit de pădure de fag, pe 

- moşia Stolniceni-Costandache. 

Chicerea, piscul principal al şi- 
rului de deal,-ce se întinde de 
la N. spre S.: prin com. Zăpo- 
deni, pl. Mijlocul, jud. Vaslui, 
şi pe care e așezat și satul Ză- 
podeni. Din acest şir se desfac 
mai multe ramificări, şi anume: 
în partea despre V. sunt: Dea- 
lul-Satului, ce se termină în va- 
lea. numită Rohna, pe care deal 
se zice că ar fi avut existență 
satul. Zăpodia; Taula și Dră- 
gana, cari pleacă din mijlocul 
satului  Zăpodeni, formînd -un 
platoii ce se întinde sub numi- 
rele: Ganul şi Mehadia, după 
numele fostului sat, Apoi Bo- 
loaia, care se termină în șesul 
Birladului cu numele de Turca, 
la locul numit Capul- Dealului. 
Spre. E. se prelungesc două și- 
ruri cu numele comun de IDea- 

- .lul-Satului, 

Chicerea, pădure, judeţul Bacăii, 
plasa Tazlăul-d.-j., de pe terito- 
riul com. Bărsănești. 

Chicerea, pădure de mesteacăni, 
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jud. Neamţu, în capătul despre 
N. a satului Ghigoeşti, către ho- 
tarul com. Șerbești: despre Dra- 
gomirești. 

Chicerea, parte din pădurea 

moşiei Stolniceni-Prăjescul, jud. 

Sceava. ” 

Chicerea, piriz, jud. Iaşi. Izvoreşte 

-de sub dealul Pănnul. Curge prin- 

tre dealurile: Chicerea și Isac 

- şi se varsă în dreapta piriului 
Tătarca. 

Chicerea, safe, j d. Bacăii, pl. 
“Tazlăul-d.-j., com. Bărsăneşti, 
de lingă pădurea cu - același 
nume, 

Chicerei (Dealul-), dra/, situat 
în raionul com: Matca, plasa 
Nicorești, jud. Tecucii, 

Chicerna, deal, în jud. Tutova, 
pl. Tutova, com. Cirjăoani, spre 

S.-V. de satul Cirjăoani. 

Chicerul, suute, la hotarul Tran- 

"silvaniei, jud. Neamţu, situat 

între muntele  Curmătura-Pin- 

tecului şi Făgeţelul, de care se 

desparte prin piraiele Bistriţa, 

Piatra. și: Frinturile. Se mai nu- 

mește şi Culmea-Chieserei. 

Chielului (Izvorul-), îzor,: în. 
jud. Buzăii, com, Rușiavăţul, căt, 

Păliciul. Incepe din :muntele 

Ursoaia și. se scurge în-riul 

Buzăii, lingă Sarea - lui - Buzăi, 

făcind tot de o dată hotar des- 

pre com. Pirscovul. 

Chichilaia, munte, în jud. Buzăti, 

com. Pănătăul, căt. Sibiciul-d.-j., 

ramificație din muntele Pănătăul, 

care merge pînă în virful mun- 

telui Begul și face hotar despre 
Sibiciul-d.-s. 

Chichilaia-Goşa, pădure, în jud.
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Buzău, com. Sibicizl.d.. -s. Are so. 

„hect., din care 10 moşnenești. 

” Chichilălei (Izvorul-), îsvor, în 

jud. Buzăii, com. Pănătăul; în- 

cepe din muntele Chichilaia și 

„se scurge în riul Buzăul. 

Chichilăul, pene, județul Bacăi, 

“plasa Trotușul, comuna 'Lîrgul- 

Trotușul, din dreapta rîului Tro-. 
tușul. 

Chichilăul, zane, în jud. Buzăi, 

- com. Mlăjetul,căt.Valea-Lupului, 

continuație din Virful - Lazului. 
E acoperit de pădure. 

Chichilei (Virful-), co/znă, în jud. 

Buzău, com. Pătirlagele; începe 

din Vîrful-Cetăţelei şi continuă 
pînă în Viîrful-Muscelului. 

„ Chichinetele, zis de Izlaz, în- 
sulă, în Dunăre, aproape de 

gura Oltului și de com. Izlaz, 

din plasa Balta-Oltul-d.-j., jud. 

- Romanați. Are vre-o 65 pogoane 

„de pădure, 

Dă Chichinetele, insulă, în Dunăre, 

depinde de com. Orlea, plasa 

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați: 
„Are o pădure de 80 hect. 

Chichinetele-Mic, însu7ă, în Du- 

_năre, plasa Cimpul, jud. Dolj, 

în faţa orașului Calafat. 

" Chichineţul, com. rur., pl. Căl- 
mățuiului, jud. Brăila, situată 

-pe şes, la S.-V. de un lac fără 

“nume şi care seacă în timpul 

verci. Se învecinește la E. cu 

com. Roșiori, la S.-E. cu com. 

„Colțea, la S. cu com. Brătești 
„din judeţul Ialomiţa - și la S-V. 

cu cătunul Chioibășești,: Are o 

„ populaţie de '259 capi, de fami- 

lie, cu' 1043 “suflete, din cari 

„163 contribuabili. Știu carte te 83 

” de locuitori. RE 

„57470. Alnrule Dictiona» Geayratic. lal. ?. 

= 

“spre N.V., 

- malul de N, 

“sunt 
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Budgetul com. e de 4600 Lui, 

„la venituri şi de „4453 lei, la 

cheitueli. 

Săteni împr oprietăriţi s sunt „184, 

- din 1864 şi neîmproprietăriţi 12. 

Vite cornute sunt 1198 (528 

boi, 473 vaci, 30 tauri și 162 
viței), cai 664, oi 2305, rimători 
432 și capre 10. 

Suprafața comunei este de 
5103 hect., compusă din moșiile: 

Chichineţul și Chioibășeşti, din 

cari: 4903 hect. arabile, 571 

- hect.izlazşi 45 hect. fineţe. Are o 

şcoală și o biserică, în satul 

Chichineţul. 

Drumuri: la comuna Ciocile, 

3 kil.; la Colțea, 

spre N., pe lingă movila Colțea, 
6 kil.; la com. Roşiori, pe la 

Puţul-lui-Nicolae-Chiţoiul, 9 kil.; 

la com. Iazul, din jud. Ialomiţa, 

spre E. pe la movila Marcului; la 

căt. Chioibășești, spre S. Dis- 

tanţa de la Chichineţul la Bră- 

ila este de 77 kil. 

Chichineţul, saz, în jud. Brăila; e 

situat în partea de V. a com. 
cu acelaşi nume, la 78 kil. spre 

"S.-V. de orașul Brăila. Satul e 

înființat la 1807. Este așezat pe 

al lacului Chichi- 

nețul. 

Vatra satului e de 52 hect.; 

143 case, din cari 4 ciîr- 

ciumi, 

Are o şcoală mixtă, înființată 

la 1858, întreţinută de judeţ și 
"de comună; e frecuentată de 44 

elevi. 

"In sat este o biserică zidită 

de fostul proprietar Sorescu, la 

1842; e deservită de'1 preot,-1 

dascăl şi 1 paracliser, . 

Populaţia satului este de 165 

capi de familie, cu 670 locui- 
tori, din cari 336 bărbaţi și 334 

"femei. Ştii carte numai 65 lo- |. 

cuitori. Vite sunt: 431 cai, 790 

"vite mari cornute, 1390 oi, 10 

capre şi: 280 rimători,   
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| Chichineţul, sezer, jud. Brăila; - 
între canalul Cremenea și Vil- 

- ciul, unit cu Cremenea din pri- 

"valul cu același nume, din co- 

muna Stăncuţa. 

Chichineţul, lac, judeţul Brăila, 

între satul Chichineţul și Chioi- . 
bășeşti, Se zice că la coada lui 

despre V., a fost un izvor mare, 

dar care a fost astupat, pentru 
că inunda localităţile, 

Chichineţul, moșie, jud. Brăila, 
pendinte de comuna cu acelaşi 

- nume. E proprietatea moștenito- 

rilor G: San-Marin. Are 'o în- 
tindere de 1643 hect., cu un” 

"venit de 22000 lei anual. 

Chichineţul
-de-Olt, 

insulă, Tr aa 

gura Oltului, jud. Teleorman, 
la o depărtare ca de 200 m. de 

unde se varsă acest rii în Du: | 

năre. | 

Chichineţil-de-Zimnicea, jud. 
Teleorman, gzncţ, unde se în: | 

stalează adesea debarcaderul va-' 
poarelor companiei austriace de 

navigațiunepe Dunăre, cînd sunt 
apele revărsate, Este Ja o de- 
părtare de 3 kil. 

„susul Dunărei. Aci eși pichet, 
pentru paza frontierei. 

Chichorliţa, zzzuze, jud. Bacăii, 
pl. Tazlăul-d.-j., d'a stînga Taz. .- 
lăului-Mare, din com, Tirgul 
"Valea-Rea, 

Chicila, dea/,. jud. 'Bacăii, plasa . 
Tazlăul-d:-j., com. Tirgul-Valea- 
Rea, de pe teritoriul satului 
Bălăneasa. 

Chicioaia, vi/cea, formată pe te- 
ritoriul com. Văleni, plasa: Șer- 
bănești, județul Olt. Dă în riul 
Vedea. E 

Chicioara, sat, plasa Jiul-d. s., 
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com. Florești, jud. Dolj, legat 
printr'o şosea cu cătunul de re- 

"şedinţă, Florești. Are: 203 su- 
flete, 100 bărbaţi şi 103 femei. 

Locuese în 49 case. Copiii din 

sat urmează la școală mixtă din 

satul Florești, ce este Ja 3 kil. 

depărtare. In anul școlar 1892- 
93, şcoala a fost frecuentată de 
8 băeți. In vîrstă de şcoala sunt 
38 copii (21 băeți și 17 fete). 
Ştii carte 10 loc.- 

Chicioara, co/ină, în jud. Bu- 
zău, com. Pirscovul, ramificaţie 
din muntele Pănătăul, care se 

termină la dreapta Sărăţelului- 
Bălănești și în fața căt. Trestia. 

Chicioara, dea/, în pl. Jiul-d.-s. şi 
plasa Amaradia, județul Dolj; 
„desparte rîul' Amaradia de riul 
Jiul, 

Chicioara, ea/, la extremitatea 

despre V. a comunei Bozieni, 
"pl. de-Sus-Mijlocul, jud. Neamţu. 

Are o înălțime de 295 metri. 
“Pantele sale sunt de o incli- 
națiune tărăgănată (mică), pre- 
zentînd în formațiunea lor, stra- 
turi groase de prundișuri, Te- 
renul săii este acoperit cu pă- 
duri întrerupte pe alocurea de 
poene 'cultivabile. 

Chicioara,. 75/23, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Florești. 

Chicioara, moșie particulară, ju- 
dețul Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. 
Floreşti, satul Chicioara; e în în- 
tindere de aproximativ 600 po- 
goane pămînt arabil. Se găsește 
“pe .dinsa și pădure. Aparține 
d-lui N. Mandrea. 

Chicioara, zzaunte, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Orașului, com Andreaşi ; 
se desface din dealul Păpălog şi 
brăzdează Nordul com. A ndreași 

“și Vestul com. Broșteni,   

Chicioara, pădure particulară, 

jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna |: 
Floreşti ; în întindere de 750 

hect., pe moșia d-lui N. Mandrea. 

Esenţe: cer, fag, girniță și ste- 

jar; acesta din urmă predomină. 

Chicioara, saţ, tace parte din 

com. rur. Păusești-Măglaşi, plaiul 

Cozia, jud. Vilcea. Are o po- 

pulație de 460 locuitori (235 
bărbați și 225 femei). Aci e o 

biserică fondată la 1780 de 

Diaconul loan Țevelei și soția 

sa Maria şi de Diaconul Ioan 

Șerban cu soția sa Dobra. 

Chicioara, coastă, jud. Gorj, în 
partea de N.-E. a cătunului Ur- 

seței din comuna Slobozia, jud. 

Gorj. Pe dinsa se află viile lo- 
cuitorilor. 

Chicioara, dea/, jud. Gorj, com. 
Schela; situat în partea despre 

„NE. a comunei. Virful acestui 
deal e acoperit de pădure de 
fag. 

Chicioara, dea/, situat în centrul 
comunei Pâșteana, pl. Ocolul, 
jud. Gorj; se prelungește spre 
V., pe o întindere de 2 kil. și 
intră în hotarul Mehedinţi, la 
punctul Tarniţa. Pe acest deal 
se află pădure. Este proprieta- 
tea locuitorilor din com. Peș- 
teana. 

Chicioara, dea/, situat la V. de 
Arjoci și în marginea cătunului 
Arjoci, plaiul Vulcan, județul 
Gorj. Are forma unei piramide 
cu o suprafață de 25 hect. Pe 
dinsul sunt vii, pruni și locuri 
arabile. E proprietatea locuito- 
rilor cătunului Arjoci. 

Chiciora, dza/, în depărtare de 
12 kil. de com. Păușești-Mă- 
glaşi, plasa Cozia, județul Vil- 
cca, 

Chiciora, zzoor, în jud. Buzăi, 

com. Grăjdana, căt. Izvoranul; 

ese din Predealul-Buzăului, de 

în nisip. In timp de ploaie a- 
junge “în rîul Nișcovul. 

Chiciora, /ac, jud. Buzăiă, în co- 
muna Grăjdana, căt. Izvoranul, 

Chiciora, ma, la V. de comuna 
Văleni, pl. Argeșelul, judeţul 

- Muscel. D'aci izvorește vilcelul 
Brădulețul, 

Chiciora, mante, pl. Dimboviţa, 
“jud. Muscel; constitue de la Pă-. 
puşa şirul despărțitor între apa 
Argeșelului şi Rîul-Tirgului, îm- 

preună cu: munții Grădişteanul, 
Găinaţul-Mare, Găinaţul-Mic, Do- 

briașul - Mare, Dobriașul - Mic, 

Strimtul, Clăbucetul, Coasta-Mă- 

“năstirei- Nămăeşti, Dealul- -Șela- 

rilor, Dealul-Cucului şi dealul 

Măţăul. 

Chiciorul- Crucei(Piciorul- Cru- 
cei), deal, în c. Gircina, pl. Piatra- 

Muntele, jud. Neamţu ; se deta- 

șează din ramura munţilor Cozla.     Chiciorul - Crucei, (Piciorul - 
Crucei), ziriiaş, în com. Gir- 

cina, pl. Piatra-Muntele, județul 

" Neamţu; izvorește din dealul 

cu același nume, ram. Cozlei, 

şi se varsă în piriul Cuejdul. 

Chiciorul-lui-Sfirdea, (Picio- 
rul-lui-Sfirdea), mute, jude. 
Neamţu, la hotarul Transilvaniei, 

spre marginea jud. Suceava; si- 

tuat între muntele Preluca-Ur- 

sului și muntele Piatra-Roșie. 

Chiciorul - Mindrului, (Picio -. 
rul-Mîndrului), dea/, în co- 
muna Gircina, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu ; situat în prelun- “ 
girea ramurci Muncelul spre o- 

birșia piriiașului Cuejdul.   

la Fintîna-Rece, și se ascunde  -
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„Chiciorul-Săhastrului, (Picio- 
rul-Săhastrului). (V. Săhas- 
trul,: munte, jud. Neamţu). 

Chiciorul-Vinăt, (Piciorul-Vi- 
năt), peuute, lîngă satul Buhal- 
niţa, com. cu aceeaşi numire, 

plasa Piatra - Muntele, județul 
„Neamţu.   

Chiciorul-Vînăt, (Piciorul-Vi- 

năt), ziriiaș; izvorește din mun- 

tele cu același nume, în com. 

Buhalniţa, plasa Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu; se varsă pe par- 

tea stingă a rîului Bistriţa, 

Chicira, co//nă, în jud. Buzău, 
com. și căt. Minzăleşti. E aco- 

perită de izlaz. 

Chicira, zpoșie, în jud. Buzău, 
com. și căt. Minzăleşti; sfoară 
ca de 27 lect. încorporată cu 
moșia Valea-Perei. 

.Chicira, p/a:4, face parte din co-! 
muna Cărpinişul, jud. Gorj ; în- 

cepe din muntele Plăsala și se 

termină la marginea de S. a 
satului, 

Chiciul, sai Zătoaca, braț mic 

- al Dunărei, jud, Tulcea; des- 

parte ostrovul sai insula Chi- 

ciul, de uscatul Dobrogei, sai 

în special de grindul Zătoacei. 

Se desface din Dunăre, .ceva 

mai jos de-satul Azacliul; se 

îndreaptă spre E.; avind o di- 
recțiune generală de la S..V. 
spre N.E.; trece pe la V. de 
satul Azacliul, udindu-l puțin, 

şi după un curs de ş kil., în 

care timp desparte ostrovul Chi- 

-ciul de grindul Zătoaca, se a- 

runcă iar în Dunăre lîngă mo- 

vila: Zătoaca, la hotarul între 

com. Pisica și căt. săi Aza- 

cliul. Une-ori el seacă, și atunci 

ostrovul Chiciul comunică cu 
uscatul. |   
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Chiciul, os/rov, în Dunăre, apar- 
ținind județului Tulcea, plasa 
Măcinul, comuna Pisica, cătu- 
nul Azacliul. E situată în par- 
tea nord-vestică a plășei și cea 

vestică a comunei. Are forma 

lunguiaţă, începînd de aproape 
de la Gura-Siretului, se îndreap- 
tă spre N.-E. pănă la movila 
Zătoaca, aflindu-se în fața ora- 
şului Galaţi, și a cătunului A- 
zacliul. Braţul, care o desparte 
de uscatul Azacliului, se numește 

girla Zătoaca, saii Chiciul. Are 

vre-o 40 hect. întindere, și este 

„acoperită cu tufărișuri, 

Chiciul, zps4/ă, în Dunăre, în ju- 

deţul Constanţa, pl. Hirșova, pe 
teritoriul comunei urbane Hir. 

şova; situată în partea vestică 

a plășei .şi a comunei. Ea. este 

mai mult o prelungire a insulei 

numită Gisca-Mare, de care în 

timpul apelor ridicate este des- 

părțită printr'un canal numit Za- 

tonul-Hazan-Bei. Insula Gisca- 
Mare ține de jud. Ialomița. Os- 

trovul Chiciuc are forma trape- 
zică neregulată, cu 2 kil, lungime, 

pe 11J2 lățime, avind o întindere 

totală de. 200 hect., neproduc- 

tivă şi fiind acoperită cu pădure 
întinsă de sălcii. 

Braţul, care o desparte de ma- 

lul dunărean al Hirșovei, este a- 

dine de 12 m. și deci navigabil, 

pe cind brațul ce o desparte 
de malul ialomiţean este mai lat, 

dar impropriii navigaţiunei. 

Chiciul, zusu/ă, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, spre $. de orașul 

Călăraşi, este situată între Du- 

năre, Borcea și Jacul Călărași. 
Se dă numirea de Chiciul, cu 

deosebire, părței ce .mărginește 

Dunărea și unde se fac încăr- 

cări de cereale, cînd Borcea este 

mică, din care cauză vasele plu- 

titoare nu pot întra -în portul 

Călărași. Pe această insulă, în   
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„- dreptul cetăţii Silistra, din Bul- 

_garia, se află urmele a două re- 
dute, construite de Turci pen- . 
tru apărarea Silistrei. Aceste 

redute aii fost ocupate de Ruși, 

în 1828, de unde -aii bombar- 

dat cetatea. Intre. cele două re- 

dute este locul numit Capul-Po- 

dului, unde era capul. podului, 
ce Turcii construiră, în războa- 

iele ce aveau cu Ruşii, între Si- 
listra şi această insulă. 

Chiciul, pădure, jud. Ialomiţa, 

în insula cu același nume, Are 

50 hectare pădure cu plopi și 
salcie, 

Chiciul, zicher de frontieră, jud. 

Ialomiţa, în insulă cu același 

nume, pe malul Dunărei, în faţa 

Silistrei, 

Chiciul - Iazului, zădure, jud. 

Brăila, de la gura Siretului; se 

mărginește în toate părțile cu - 

Dunărea. Are 2 hect. Princi- 
pala esenţă e salcia. 

Chiciul-lui-Popa-Vasile, zădu- 

re de salcie, jud. Brăila, situată 
pe ţărmul drept al Dunărei, în 

faţa Brăilei. Se mărginește în 
toate părțile cu Dunărea. Su- 
prafața ci e de 1!p hect, 

Chiciul-Măcinului, pădure de 
salcie, jud. Brăila. Se mărgi- 

nește la S.-E. cu Dunărea-Ve- 
chie, la N.-V. cu veriga Măci- 
nului. Suprafaţa e de 80 hect. 

Chiciul-Moldovei, zădure, jud. 
Brăila. Se mărginește la N.E. 
cu viile din marginea Brăilei, 
la V. cu o pădure depe o mo- 
șie particulară și la S. cu Si- 
retul. Suprafaţa e de 2 hect.. 

Chiciura, deal, pe lingă satul 

Rugineni, com.. Cavadinești, pl. 

"Horincea, jud. Covurluiii. Merge
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.. spre s. “și trece spre E. de com.: 
„Rogojeni. 

Chiciura, dea/, în com. rur. Şo- 

„ Varna-d.-j., plaiul Cloșani, jud. 
Mehedinţi. 

Chiciura, deal, în com. rur. Bala- 

d.-j., plaiul Cloșani, jud. Mehe- 
dinţi. 

Chiciura, dea/, în com. rur. Cer- 

naia, pl. Motru-d.j., “jud. Me- 
hedinţi. 

" Chiciura, Zeal, în comuna rurulă 

“Godeanul, plaiul Cerna, jud. Me- 
hedinți. 

Chiciura, dea, acoperit cu vii, 

în partea de N.-E. a comunei 

Călinești, pl. Podgoria, jud. Mus- 

cel; e udat la S. de piriul Spoita. 

Chiciura, moșie, în jud, 'R.-Să- 

„rat, pl. Rimoicul-d.-s., com. Măr- 

: găritești. E acoperită cu păduri. 

Chiciura, zîriă, în jud. R.-Sărat, 

pl. Rîmnicul-d.-s. ; izvorește din 

Dealul-Cilnăului, udă partea de 
E. a com. Mărgăriteşti, trece 

prin cătunul Ștubeiul, și după 

"un curs de ş kil,, merge de 

se aruncă în Cilnăul, pe partea 
dreaptă a lui, 

Chiciureanul, fîufină şi Joc îso- 

da în com. Modoia, pl. Cerna- 
d.-s., jud, Vilcea. 

Chiciureni, sal, face parte din 

com. rur. Măneciul-Ungureni, pl. 

- Teleajenul, jud. Prahova. Este si- 

tuat pe Dealul-Chiciurenilor și 
are o populațiune de 120 lo- 

cuitori, 57 bărbaţi și 63 femei, 

Chiciureni, gea/, spre N.-E. de 
com. Măneciul-Ungureni, pl. Te- 

leajenul, jud. Prahova, pe care 

este situat satul Chiciureni.   
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Chiciuria, deal, în com. Birseşti, 

pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Chiclăul, gea/, în partea de V. 

a satului Brăhășești-d.-s., plasa 

Zeletinul, jud. Tecuci. Are o 

lungime de 9 kil. și se întinde 

de la N. spre S. paralel cu Va- 
lea-Berheciului. 

Chiclăul, ea, se întinde la N. 

com. Tăcuta, pl. Mijloc, jud. 
Vasluiii, 

Chiclăul, za/e, ce se întinde în 

partea de N. a com. Tăcuta, 
pl. Mijloc, jud, Vasluiii. 

Chicluiul, zea/, o ramificare a 

„ dealului Bordea, din comuna Mo- 

goșești, pl. Stavnicul, jud. Iași, 

pe teritoriul satului Mînjești. 

Chicluiul, dea. (Vezi Dealul- 
Mare, com. Voinești, pl. Stav- 

nicul, jua, Iași). 

Chicoralul, dea, în cuprinsul co- 

munci Floreşti, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s. E o prelungire a dea- 
lului Icleanul. 

Chicserei, pictor de munte, nu- 

mit și Chicerul. (Vezi Chicerul, 

munte, jud. Neamţu). 

Chicuşa. (Vezi Fistica, deal, jud. 
Vasluiii). 

Chifeni, sai Şerişorul, sas, ju- 
deţul Suceava. 

Chifeni, parte din satul Şarul- 
Dornei, jud, Suceava. 

Chihaia, e/eșteii, în întindere de' 

un hect,, pe teritoriul comunei 

Vărsătura, jud. Putna, 

Chihanul, șes, în com. Ciurea, pl. 

Codrul, jud, Iași. E situat între 

dealurile: Lunca, Vodă şi Za. 
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-nea, din com. Galata. Pe din- 

sul se face cultură de cereale; 

esie udat de piriul Nicolina.. 

Childeşti. (Vezi Telejna-d..s. și | 

Butucăria, sate, jud. Vasluii), 

Chilege-Ceair, va/e, în judeţul 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul comunei rurale Ese-. 

Chioi, Se desface din poalele 

nordice ale dealurilor Cuciuc- 

Cainargi, de pe teritoriul bul- 

găresc al comunei Ese-Chioi. 

Se întinde: spre N. într'o direc- 

ție generală de la S. spre N,, 

prin teritoriul bulgăresc, întră în 

Dobrogea romînă la 2 kil. spre . 
V. de pichetul No. 10, brăz- 

dind partea sudică a plăşei şi 

cea estică a comunei, mergînd 

printre dealurile Tiumbet-Bair și 

Bei-Ozman-Bair. Abia întră în 

judeţul Constanţa și se unește 

cu valea Punar - Osman - Ceair, 

şi formează valea Begene-Ceair. 

Malurile sale “sunt acoperite în . 
mare parte cu păduri, 

Chilia, ostrov, în delta Dunărei, 

în partea nordică a judeţului 
Tulcea şi a plășei Tulcea și Su- 

lina, coprinsă între brațele Chilia 

şi Sulina. Are o suprafață de 2100 

kil. p. (210000 hect.) Are forma 

a 2 trapeze neregulate supra: 

puse. Și-a luat numele de la 

orașul Chilia. Solul este un 

întins şes, format de aluviuni, 

avind în partea nordică şi cca 
estică, precum şi pe malul 

drept al Chilici și pe cel sting 

al Sulinei, fășii de pămînt ridi- 

cat, ce poartă numele de grin- 

duri. Așa sunt grindurile: Chilia, 

Letea, Periprava, Pardina, Sti- 

pocul, etc. Este străbătut 'în 

toate părțile de gîrle. Cele mai - 
însemnate sunt : Șoruli, Pardina, 

Pătlăgeanca, Ciobanul, Iacob- 

Suhat, Aliboca-Suhat și Lopatna. -: 

Numărul lor ajunge la 80. La-
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curi sunt .55, din cari mai în- 
„semnate sunt: Roșul, Saona, 
-Ghido, Siminoca,. Siderul, Co- 

. vaciul, Hontul I, Hontul II, Pen- 
tilicul, Pentiliciul, Costin, Tăta- 
rul, Tătanul, Bisagi, Matiţa, Ba- 
bina, Velichi-Merhei, Bodapros- 

te, Fortuna, cel mai mare (600 

„hect.) In ostrov sunt așezate: 
orașul Chilia, şi satele: Letea, 

Satul-Noiă I, Satul- Noi al 11, 
Sfistofeul,. Periprava, Pardina, 

Ciatal-Chioi, Pătlăgeanca, Sol- 

genul. Mai tot pămintul este 

acoperit cu stufării întinse; ele 

ocupă mai mult de cît jumăta. 
„tea ostrovului, 

Chilia, com. rur., pl. Vedea-d.-s., 

judeţul Olt; e compusă din 4 

cătune: Chilia, Teleşmani, Pă. 

cala şi Lereşti-Pelcani. 

Este situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Vedea; la 2 kil. 
„departe de capitala județului și 
la 5 kil. de reședința plășei. 

Are o populaţie de 1213 lo- 

cuitori; 280 capi de familie, 

din cari 244 contribuabili. Lo- 

cuesc în 285 case. 

In comună sunt 3 biserici, la 

Chilia, Teleşmani şi Păcala; ele 

sunt deservite de 2 preoți. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

ai: 31 cal şi epe, 404 boi, 312 

vaci, 50 capre, 3000 oi, 305 porci. 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de 1000 hect, 

Școala există în comună de 

30 ani. Clădirea e proprietatea 
comunei. Ştiii carte 390 bărbaţi 

şi 2 femei. Școala se frecuentă 

de 53 elevi din numărul de 

147 în virstă de școală. Cu în- 

treținerea şcoalei, statul cheltu- 

eşte anual 1842 lei. 

Dealurile Vedea, coprinse în- 

tre rîurile Vedea și Cioraca, 

spre E., şi dealul din dreapta 
Vedei, sunt acoperite- cu pomi 

roditori, iar coastele acoperite 
cu tufiș.   
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„StupI de albine sunt 152. 
Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar. . 

Budgetul comunei este de 
2505.20 lei atît la venituri cit 

şi la cheltueli. 

Comuna e brăzdată de șo- 

„seaua care vine de la: Valea- 

Mare, din județul Argeș, prin 

cătunul Lerești-Pelcani-Chilia, la 

Făgeţelul; de șoseaua 'Topana, 

„prin Păcala, la Făgețelul; de 

șoseaua Făgețelul-Chilia şi de 

şoseaua Chilia-Gura-Boului. 

Dealuri în raionul comunei 

sunt: Dealurile-Vedei, coprinse 

între riul Vedea și Ciorica; dea- 

lul din dreapta Vedei; dealul 

dintre piriul Ciorica și Valea- 

Adincăţelei și dealul Teleşmani, 

coprins între Vedea și valcea 

Făgeţelul. 

Com.e udată de riul Vedea, 

de la N. la S., de piriul Făge- 

țelul, Adincățeaua şi (iorica. 

Se mărgineşte la N. cu com. 

Tutana, şi judeţul Argeș, la S. 
cu comuna Făgceţelul, la E. cu 

com. Govora şi Gura-Boului şi 

la V. cu com. Păroşși. Despre 

înființarea comunei Chilia, bă- 

trinii spun că este vr'o 100 de 

ani și mai bine, 

Chilia, saz, face parte din com. 
ur. cu același nume, plasa Ve- 

dea-d.-s., jud. Olt. Are o popu- 
laţie de 526 locuitori. Aci e o 

biserică zidită din temelie la 

anul 1830, şi reparată la anul 

1845. 

Chilia, saz, din com. Ivănești, 

plasa Racova, jud. Vaslui, în 

partea de N.-V. a satului Hușeni. 

Are o întindere de 43 hect. 

și o populaţie de 12 familii, ci 

57 suflete. 

In sat este o biserică. 

Numărul vitelor e de 21 vie 

mari cornute, 150 oi, 8 cai și 

25 rimători.   
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Locuitori “posedă: 15 plugur 

şi 6 care cu boi. Sunt și 35 

stupi de albine. 

Chilia, saz, face parte din com, 

rur. Oteşani, pl. Horezul, jud: 
Vilcea. Are o populaţie de 317 

locuitori (149 bărbați şi 168 
femei), Aci e o biserică fondată 

de Codreanu, Călimărea şi alții. 

Chilia, braţ, în jud. Tulcea, unul 
din cele trei mari brațe, prin care 

Dunărea se varsă în Marea-Nea-. 
gră. Pe toată întinderea sa, face : 

hotarul dintre Dobrogea (Ro- 

mînia) şi Basarabia rusească. - 

Se desface din Dunăre, din drep- 
tul punctului numit Ciatal, 7 - 

kil. mai sus de Tulcea; se în- 

dreaptă mai întiii spre E., apoi 

repede în spre Nord și după 

două mari cotituri, ajunge în 

dreptul orașului Ismail, de aci 

spre S.E., face un co: şi se: - 

îndreaptă spre N.-E., pînă la 

oraşul Chilia, de aci oia pr: 

țin spre E. şi apoi se în- 

dreaptă spre S.-E., spre a 
se deschide în mare. Are o 
lungime de 111 kil.; e cel mai 
mare din cele trei brațe, cu o lăr- . 

_gime de 500 —700 m. în medii, 
şi o adincime de 7—12 m., iar 

volumul de apă este de 11/+7 
din totalul Dunărei. Pe la mijlo- 

cul cursului săi,'se ramifică în 

o mulţime de braţe mai mici, 

cari se pot grupa în două mă- 

nunchiuri: unul între Ismail și 

“Chilia, altul între Chilia şi VIl- 

covul; tot de o dată și gura sa . 

are iar mai multe ramuri, Cel “ 

Vintiiă, e format din. braţele: 

Chilia, Chitliţehi, Tătanir şi ş 

mai miâi, coprinzind între ele 

insulele: Ostrovul-Tătanir ], Da- 

ler I, Daler II, Tatanir II, Ivă- 

nești, Tătarschi (aceste aparțin 

Rominiei), Soloneţul, Catinca, 

Macinca (aparţinind Rusiei). Al 

doilea grup este format din bra-:
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țele Chilia, Cernofca, Babinof, 
Solomonof și Stipevoc, coprin- 
zind între ele insulele Mesliul, 
Cernoiul (aparținînd Romîniei), 
Iarmacov (aparţinînd Rusiei). In 
fine şi gura sa are mai multe 

“brațe, cari sunt: Aceacovschi, 
Serednai, Novai, Stambul, Cu- 

- banschoi, Ostovcina, Stari-Stam- 
bul (avind și el alte 4 mai mici), 
Popina, Zalivi-Baba-Hasan; _cu- 

- prinzînd între ele insulele: Po- 
pina I, Popina II (aparținînd 
Rominiei), Aceacovschi, Stam- 
bul, Cuban, Ostovcina (apar- 

- ținînd Rusiei). Din ele pleacă 
- mai multe girle, cari străbat în- 
insele stufării; așa este Șondul, 
ce se deschide tot în Sulina; 

- Pardina, Sulimanca şi Sulimanca- 
Șesca, care se deschid tot în Chi- 

“lia. Apolo mulțime de lacuri, for- 
* mate de Chilia, sunt alimentate 
“ de ea în revărsările sale, saii se 
scurg .într'însa;, așa avem lacu- 

"rile: -Roșul,. Covaciul, Honţul, 
„ Costinul, Tătarul. Intre Chilia și 
: Sulina, se întinde Ostrovul-Chi- 
„lia. Braţul Chilia, are pe malul 
drept o fișie de pămînt, ce se 

“ridică d'asupra malului și e aco- 
"perită cu pășuni şi puţine locuri 
arabile. ..Pe această fişie :se gă- 

"sesc: orașul Chilia-Vechie, com. 
- Satul-Noii, cătunele Periprava, 

Ciatal-Chioi, Pătlăgeanca, unite 
toate printr'un drum comunal, 
paralele mergînd cu Chilia, adese- 

"ori impracticabil, din cauza inun- 
dărilor Chiliei, remînind de multe 
ori ca comunicația să se facă. 
mai mult pe apă de cît pe uscat. 
Jumătate din * braţul Chilia, a- 
parține Rusiei, care a căutat să 
facă navigabil brațul Chilia; dar. 

„debitul de aluviuni fiind: prea 
mari , lucrările Rusiei pentru 
destuparea celor 12 guri ale 

„brațului, ai fost zădărnicite. 
- Totuși, vapoare mici, avind toate 
pavilionul rusesc, urcă cursul 
săii și intră în Dunărea-Mare   
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şi apoi merg la Galaţi sai pe 
Prut în sus. 

Chilia, sc/iz. (V. Chilia, comună 
rurală, jud. Olt). 

Chilia, dea/, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d.-j., pe teritoriul com. Băr- 
sănești, 

Chilia, dea/, pe hotarul "despre 
jud. Suceava a comunei Cot: 
nari, pl. Bahluiă, jud. Iași. Se 
întinde de la N. la S. și este 
acoperit cu păduri. Pe podişul 
acestui deal se află și astăzi 
urmele unei livezi cu puţini 
pomi roditori.. 

Chilia, zise, pe culmea de deal 
ce se lasă din creasta Carpa- 
ților, printre girlele Drajna și 
Ogretinul, com. Drajna-d.-s., 
plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

Chilia, dea, situat în raionul co- 
munci Vultureni, pl. Berheciul, 
jud. Tecuciii. Pe acest deal se 
află situat satul Lichitişeni. 

Chilia, deal, în':raionul com. Chi- 
lia, pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, pe 
care se cultivă 2 hect. vie. 

Chilia, dea, la 10 kil. spre N..V. 
de vatra satului Călinești, pla- 
iul Cozia, jud. Vilcea, 

Chilia, zzovi/ă şi punct _trigono- 
“metric de observaţie de rangul 

I, în jud. Tulcea, pl. Sulina, 
pe teritoriul comunei urbane 
Chilia-Vechic. E situată în partea 
nordică a plăşei și cea centrală a 
comunei, pe grindul Chilia, la 
7 kil. spre S. de orașul Chilia, 
lingă drumil comunal Mahmu- 
dia-Chilia. Are o înălțime de 
735 m; e punct strategic impor- 
tant, dominînd asupra întregu- 
lui grind al Chiliei. Este aco- 
perită cu fineţe şi păşuni. 
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Chilia, griud, în judeţul Tulcea, 
plasa Sulina, pe teritoriul co- 
munei urbane Chilia-Vechie. E 
situat în partea nordică a plă- 
şei și în cea centralo-nordică 
a comunei. Se întinde pe ma- 
lul drept al brațului Chilia, al 
brațului Tătarul și al girlei 
Pardinul ; iar în spre Est o 
linie frîntă formată de stuf. Are 
o direcţiune generală de la Nord 
la Sud; lungimea lui este 12 
kil. și lăţimea medie de 3 kil., 
iar suprafața totală este 136 
kil. p. (sai 3600 hect.), ce apar- 
ține în întregime orașului Chilia, 
care însuși este așezat în partea 
nord-vestică a grindului, la uni- 
rea brațului Chilia cu brațul 
Tătarul. De-alungul lui, în par- 
tea vestică, merge drumul co- 
munal Chilia-Mahmudia. Tot în 
partea vestică, între gîrla Pardi- 
nul și drumul comunal! sunt aşe- 
zate cișlele saii tîrlele locuitorilor. 
In interiorul lui sunt 2 mici 
mlaștine; lîngă orașul Chilia se 
află movila Crucea. In partea 
nordică merge drumul comu- 
nal Chilia-Satul-Nou-Sulina. 

Chilia, /oc de finefe, la V. de 
căt. Bogdănești, com. Gornetul: 
Cuib, pl. Podgoria, jud. Pra- 
hova, ce se întinde de la N, 
de Poiana-Mare pănă în dealul 
Bichel și Valea-Buzatului. 

Chilia, /oca/itate deluroasă, în 
partea de N.-V. a com. Predeal, 
plaiul Teleajenul, jud. Prahova. 

Chilia, pădure, situată între sa. 
tele Boghești-d.-s. și d.-j., jud. 
Tecuciă. Aici a fost un schit 
de călugări, care a existat pănă 
la 1655, cînd s'a făcut biserica 
din Boghești-d.-j. 

Chilia, priă, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d..j.-Trotuşul, com. Săveni; 
curge pe teritoriul cătunului Flo-
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reşti și desparte la N, comuna 
Jăvreni de com. Bogdana, căt. 
Corbul. Iși are obirşia la loca- 
litatea numită a Cioarei și se 
varsă de-a stînga în Trotușul, 

Chilia, 2âîă, jud. Tecuciii, între 
Bogheşti-d.-s. şi Boghești-d.-j., 
com. Boghești. Merge: în direc- 
ție E.-V. şi se varsă în Zeletin, 

Chilia, zirii, afluent al piriului 

“ Bidiliţa, jud. Suceava. 

„Chilia, vaze, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d..j., com. Bărsăneşti ; e for- 

mată de dealul cu același nume. 

Chilia, va/e şi foiană, comuna 

Drajna-d.-s., pl. Teleajenul, jud. | 
Prahova. 

Chilia-Călugărului. (V. Petri- 
cica, munte, jud. Neamţu). 

Chilia-Vechie, comună urbană, 

în județul Tulcea și în pl. Su- 

" lina. Este așezată în partea nord- 

estică a districtului, la 7o kil. 

„spre N.-E. de orașul Tulcea, ca: 

pitala judeţului şi în partea de 

S. a plăşei, la 52 kil. spre N-V. 

de orașul Sulina, reședința plășei. 

„Hotarul amănunţit al comunei 

este următorul: Plecînd din bra- 

țul Chilia, de la locul unde se 

desparte: braţul 'Tătarul,. ceva 

mai jos de satul Pardina, se în- 

dreaptă spre S.-E., urmînd pu- 

țin gîrla Pardina, pe care o pă- 

răsește, şi tot merei prin stu- 

furi, tae girla ce unește lacul 

Bacin cu Costinciuc, gîrla Ia- 

cob-Suhat, grindul Stipocul, o- 

prindu-se pe latura meridională, 

coprinzîndu-l ast-fel în  terito- 

riul comunei ; de aci se îndreaptă 

spre E., pe lingă grindul Sti- 

„pocul, dă de girla Lopatna, pe 

care o urmează piţin și apoi 

se îndreaptă spre S., dă de 
braţul Sulina, la mila No. 21, 
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'de unde îndreptîndu-se spre E., 
urmează cotiturile lui, pănă la 
mila No. 15; de aci se în- 
dreaptă spre S., pe lingă lacul 
Dovinca, dă de malul vestical 

lacului Velichi-Merhei, pe care 
îl urmează puţin, îl părăsește 
pentru a ajunge în canalul Cer- 
nofca, pe care îl taie; urmează 
Balcinof în direcția de N.E,, 
pănă la vărsarea lui în brațul 
Chilia. De aci ţine cursul acestui 
braț, avind o direcțiune gene-. 
rală de S$.-V., trece printre o- 
rașele Chilia-Vechie (romînă) și 
Chilia-Nouă (rusă) şi ajunge 
lingă satul Pardina. 

Forma lui generală este a- 
ceea a unui trapez neregulat. 
Lungimea lui este de 115 kil., 
iar întinderea totală, e de mai 

bine de 300 kil, p., saii 30000 
hect., din cari numai 3500 hect. 

sunt pămint, restul acoperit de 
bălți și stuf. 

Relieful săi face parte din 
regiunea șesului, Nici un deal 
sai colină nu întrerupe mono- 
tonia întinsului săii teritorii , 

semănat de bălți și girle. Pă- 

mîntul e format din grinduri ce 

se ridică pănă la 13 m. d'asu- 

pra stufului. Așa avem grindul 
Chilia, care aproape singur for- 
mează teritoriul cultivabil al co- 

munei; grindul Stipocul (600 

hect.). In ele se ridică înălțimi ar- 
tificiale, puncte trigonometrice. 
Așa sunt: Movila-Crucei, 7 m., 
la N Chilia, 13 m., la S. în 

grindul Chilia; Fudul, 7.6 m,, la 

V. lingă brațul Tătarul;, Stipo- 

cul, 4.4 m. la S. în grindul Sti- 

pocului, și altele mai puţin în- 
semnate. 

Apele sunt numeroase. Bra: : 

țul Chilia o udă la N., despăr- 

țind-o de Basarabia, la V. de 

Chilia, orașul are mai multe bra- 

țe mai mici; cel mai insemnat e 

Tătarul, care închide între el și 

Chilia ' ostroavele Tătarul - Mic,   

CHILIA-VECIIIE 

Daler-Mare, Daler-Mic, Tătarul- 
Mare sait Ivănești-Tătarschi, ce 

" aparţin Romîniei. La E., iar se 
desface în mai multe braţe, ca: 
Cernofca, Babinof, Solomonof, 
etc., cari, închid între ele insula 
Meslin, ce aparțin comunei Chi- 
lia-Vechie, Braţul Sulina, la S., 

pe o întindere de 6 mile (11 
kil.) de la 15—21. Pe lingă ele 
mai sunt o mulțime de girle, 

din cari cele mai însemnate sunt: 
brațul Pardina, 25 hect. lungi 
me, la N., girla Lopatna la S$., 
girlele Aliboca Suhat şi Iacob- 

_Suhat, la S. Lacurile 'sunt nu- 
meroase; așa sunt: Liman- 
Roșca (100 hect.), Matiţa (300 

” hect.), Babina (200 hect.), Saon 
(50 hect.), la E.; Friozorul (100 

" hect,), Cablovata (110 hect.), Bo- 
daproste (120 hect.) la S.; Ba- 
tacul (80 hect.) la V. Lăcuşoa- 
rele:; Cimpoiul, Peşteanul, Pe- 
purnic (toate 120 hect.), Bacin, 
"Țihac şi Puslar (200 hect.), toate 
la S$.;: Tătanir (250 hect.), Po. 
jaret, Bisagi-Mic, Bisagi-Lung, 
Maxinca, Bacin, Fudul şi Căr- 
pănos (300 hect. toate), așezate 

la N.-V. Ele produc pește de 
calitate mediocră și mărunt. Ve- 

nitul lor, ca al Dunărei întregi, * 

este al statului, 

„Se mărginește la N. cu Ba- 
sarabia, despărțită prin Dunăre, 
la S. cu com. Beș-Tepe și Mah- 
mudia, la E. cu comunele Sa: 
tul-Noiă (Letea) și Sfistofea a (Pe- 
riprava). 

Intinderea totală e: de -30000 
hect., din care pămîntul ferm 
e de 3500 hect., din: acestea, 

150 hect. ocupate de vatra o- 
- rașului, 1700 hect. ale locuito: 

rilor, 1550 hect. ale statului şi 

140 hect. ale comuni. 

Populaţia e amestecată; ele- 

mentul principal sunt Ruşii, a- 

poi Rominii; sunt şoo familii, 

cu 2300 suflete; 1020 bărbați, 
'900 femei, 380 copii; însuraţi
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500, neînsuraţi 380, văduvi 140; 
contribuabili 750. După naţiuni: 

1500 Ruși, 540 Romiîni, 60 Bul- 

gari, 30 Greci, 120 Evrei; res- 

tul alte naţionalităţi. 

E o școală mixtă, fundată în 

1879, de locuitori, cu 2 învăţă- 

tori, frecuentată de 128 elevi, 

38 Romini, 53 Ruși, 24 Evrei, 

4-Bulgari, 5 Greci şi 4 Lipoveni. 

Sunt 2 biserici: una lipove- 
nească, fundată în 1865 de sec- 
tari, deservită de 1 preot şi 1 
cîntăreț; a două romînă, zidită 

în 1854 de locuitori, cu hra- 

mul' Sf. Voevozi, deservită de 

2' preoți, 2. cîntăreți şi 1 îngri- 
jitor, | 

In comună sunt 800 agricul- 

tori, cu 200 pluguri; 4000 vi- 

te; 10 meseriași; 30 mori de 

- "vînt, 
Comerciul este activ; în anul 

1893-—94, aii fostîn port: 66 năvi 

“intrate și eșite, cu 3722 tone, 

din cari 22 romiîne, 24 ruse și 

20 elene. Importă coloniale și 

manufacture și exportă pește 

proaspăt și sărat. Importul şi 
exportul se fac cu Sulina, Vil- 

cov, Ismail şi Tulcea. Sunt 30 

comercianţi în comună. 

Budgetul de venituri şi chel- 

tueli se balanțează cu 20000 lei. 

Sunt 750 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt: 4 

drumuri comunale ce duc la 

Periprava-Sulina, la Mahmudia, 

la Pardina - Tulcea, însă :calea 

principală a rămas și azi bra- 

țul Chilia cu ramificațiunile sale. 

Această comună s'a întemeiat 

" în urma războiului de la Cri- 

meja, de locuitorii veniţi din 

Basarabia, prin stăruinţele gu- 

vernului turcesc, dindu-li-se pă- 

mînt pentru case și arături, pre- 

cum și scutiri de dăjdii, pod- 

vezi, etc. Mai înainte, nu exi- 

" stau de cit cîte-va tirle de vite 

„și cite-va colibe de pescari ruși, 

- și aparținea Rusiei pănă în bra-   
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țul Sulina. De la 1878 e în stă- 

pinirea Romiîniei. ” 

Chiliana, za/e, între satele Băr- 

boasa şi Onceşti- Vechi, com. 

Oncești, plasa Stănișeşti, jud. 

Tecucii. 

Cihlie (La-). Vezi Piriul-Chiliei, 
din com. Mădeiul, judeţul Su- 

ceava.: 

Chiliei (Dealul-), dea/, lingă 
satul Bidiliţa, jud. Suceava. E 

acoperit de pădure de fag. 

Chiliei (Izvorul-), sai Izvorul- 
lui-Mizgă, zzvor, în jud. Bu- 

zăă, com. și căt. Pătirlagi; în- 

“cepe de la Hojeşti și se scurge 

în Valea-Viei. 

Chiliei (Pîrîul-), mic a/ueuz al 

piriului Șinca, din com. Sasca, 

jud. Suceava. 

Chiliei (Pirîul-), sai Pirîul-Ar- 
şiței, avent al pîriului Mădeiul, 

jud. Suceava. La gura acestui 
pirii, unde se zice La-Chilie, 

ai fost chiliile călugărilor Ma- 

teiu şi Chiriac, primii întemeie- 
tori ai satului Mădeiul. 

Chiliei (Poiana-), foiauă, pe 
dealul Bogata, din com. Sasca, 
jud. Suceava. 

Chiliei (Ripa-), rîză, spre E. de 
satul Lichitișeni, com. Vultu- 

reni, pl. Berheciul, jud. Tecuciii. 

Chiliei (Ripa-), rîză, între dea- 
lul Lacul și Ulmul, în raionul 

com. Brăhășești, jud. Tecuciii. 

Chiliei (Ripa-), rîză, pe terito- 

riul comunei Burdusaci, plasa 

Stănișești, jud. Tecuciii. In tim- 

puri ploioase, această ripă se 

face piriă şi se varsă în partea 
dreaptă a Zelctinului. 
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Chiliei (Valea-), za/e, în jud. 
Buzăii, com. Goidești, prin care 

curge Izvorul-Frasinului. 

Chilieni-de-]Jos, saz, în jud. Tu- 

tova, pl. Pereschivul, com. Chi- 

lieni, spre S.-E. de Chiiieni-d.-s. * 

Chilieni-de-Sus, sa, în județul 

Tutova, pl. Pereschivul, spre V. 

de oraș, aproape de marginea 

jud. pe piriul Pereschivul, Are 

560 locuitorii, din cari 49 ştiii 

carte. Locuesc în 152 case. A- 

cest sat împreună cu satul Chi- 

lieni, formează o comună cu 

cătunele: Chilieni-d.-j., Afumaţi 

şi Rotăria. In toată comuna sunt 

"707 locuitori, din cari şo știi 

carte; sunt 103 contribuabili ; 

189 case. 
Teritoriul comunei este aco- 

perit cu dealuri; în cea mai 

mare parte aceste dealuri sunt - 

acoperite cu vii şi păduri. Viile 

ocupă o: suprafață de 83 hect. 

Sunt 5 comercianți. 

Are o școală primară de băeți 
şi 2 biserici. 

Chiliile, com. zur., în jud. Roman, 

pl. Fundul, spre S. de orașul 

Roman și la o depărtare de 23 

kil. de el și de ro kil. de re- 

ședința plăşei. Este aşezată pe 

culmea dealurilor ce separă ba- 

sinul Siretului de basinul Bir- 

“ Iadului. Este formată din sa- 

tele: Chiliile și Buciumi, cu re-- 

ședința comunei în satul Chiliile. 

Are 424 capi de familie, cu 

1267 suflete, din cari 295 con- 
tribuabili. Ştii carte 44 loc. 

Locuesc în 338 case. 

Sunt 414 capete vite mari. 
Are o biserică de zid; o 

şcoală mixtă, care, în anul șco- 

lar 1886—s87, a fost frecuentată 
de 17. băeți. 

Budgetul comunei este de 

2682 Iei la venituri și 2674 lei 
la cheltueli,
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Chiliile, sas, jud. Bacăi, pl. Mun- 
telui, com, Valea-Arinilor; situat 
d'a dreapta Tazlăului-Sărat la o 
depărtare de 9.5 kil; de satul 
Lucăceşti. Are o populaţie de 
30 capi de familie, cu 112 su- 
flete. Sunt 2 cîrciumi. In sat 
este o biserică, clădită de d-na 
Ilena Sturdza, în anul 1848; 
azi e deservită de 2 cîntăreţi. 

Chiliile, saz face parte din co- 
muna rur. Mățăul, plaiul Dim- 
bovița, jud. Muscel. 

Chiliile, sas, în com. Talpa, pl. 
de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu ; 
așezat spre NE. satelor HIlă- 
pești și Talpa, formînd cu ho- 
tarul săi, limita jud. Roman. 

Terenurile sale se scoboară 
în pante aplecate spre S-E. 

Suprafața acestui sat e de 
213 hect. go arii, avind o po- 
pulațiune de 40 familii, cu 160 
suflete. 

Sunt '50 contribuabili: 
„Numărul vitelor e de 175: ca- 

pete, din cari: 46 boi, 25 vaci, 
60 oi, 20 cai, 10 rîmători, 10 
junci și 4 bivoli. 

Chiliile, sat, jud. Roman, plasa 

Chiliile, mic căzu, al comunei - 

Fundul, com. Chiliile, spre S.-E. 
de orașul Roman şi la o de- 
părtare de 23 kil.-de el şi de 
IO kil. de reședința plășei. Este 
așezat pe virful dealului Chiliile, 
Poziţiunea acestui sat predomină 
o jumătate din județ. Este reșe- 
dinţa comunei Chiliile. Are 156 
capi de familie, 142 contribuabili, 
602 locuitori, din cari 3oştiii carte. 
Locuesc în 170 case. Areo bi. 
serică de zid şi-o şcoală pri- 
mară mixtă, care, în anul şco- 
lar 1886—s87, a fost frecuentată 
de 17 elevi, din 27 înscrişi. 

Reșca, pl. Ocolul, jud. "Roma- 
nați; situat aproape de gura 

5î3î0. durele bicțiouar Geografie. tot, 1]. 
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Oltețului, unde -se află şi o 
moară 'pe Olt;. e depărtat de 

"Caracal de 9 kil. Spre S.-E. 
se învecinește cu pădurea Bis- 
trița. Are 259 locuitori. Este 
aproape de gară și de comuna 
Reşca, 

Chiliile (Chilia-), mic căzua, al 
com. Dobrunul, pl. Olteţul-Ol- 
tul-d.-s., jud. Romanați, situat 
la V. de satul Dobrunul, pe 
malul drept al: Oltețului. Are 
200 locuitori. E străbătut de o 
şosea județeană, iar altitudinea 
terenului e de 145 m. d'asu- 
pra nivelului mării. 

Chiliile, căzun, al comunei Tres- 
tioara, jud. Buzăiă, cu 269 lo- 
cuitori și 49 case, 

Chiliile, subdivizie a căt. Bodro- 
mireşti, din comuna Bălănești, 
jud. Buzăii. 

Chiliile, fost schit de călugări, 
com. Podeni-Vechi, pl. Podgo- 
mia, jud. Prahova. Azi este în 
ruină. Se păstrează numai pri-- 
stolul. Locuitorii numesc locul 
unde a fost mănăstirea, La-Chilii, 
pentru-că aci au fost chiliile că- 
lugărilor mănăstire. 

Chiliile, co/ină, în jud. Buzăii, 
com. Robești, cătunul Runcul, 
acoperită de semănături şi. fi- 
neaţă. E 

Chiliile, dea/, pe teritoriul satu- 
lui și com. Curteni, pl. Crasna, 
jud. Fălciă, 

Chiliile, pisc, la E. de comuna 
Țiţești, plasa Rîul-Doamnei, jud. 
Muscel. 

Chiliile, Zea/, în com. Budești- 
Ghicăi, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu. E situat în prelungirea 
dealurilor Climești şi, Făgeţelul.   
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Chiliile, ea/, în com. Calu-lapa, 
pl. Piatra-Muntele, jud. N. eamțu, 
Se detașează spre S. din ra: 
mura muntelui Doșelul. . 

Chiliile ea/, com. Podeni-Vechi, 
pl. Podgoria, jud. Prahova. 

Chiliile, Zza?, în jud. Roman, pl. 
Fundul, com. Chiliile. Pe acest 

“deal, care este unul -din cele 
mai înalte din pl. Fundul, este 
așezat satul Chiliile. | 

Chiliile, gza/ şi: Punct trigonome- 
tric de observaţie, jud. Roma- 
nați. E un cap al dealului Fră- 

„ţila, și are o altitudine de 188 
m. d'asupra nivelului mării. E 
situat în extremitatea, unghiu- 
lui ce face Geamartaluiul cu 

""Olteţul și vine spre N. de'com.. 
Virtina, 

Chiliile, dea7, Vezi Podul-Lat, 
deal, din com. Lipova, pl. Ra- 
cova, jud. Vasluiii, o 

Chiliile, oc, jud. Bacăi, plasa 
'Tazlăul-d.-s., com: Băsăști; este 
situat la V. de comună. Acest 
loc se zice sa numit ast-fel, 
fiind-că acolo s'a retras '6a- 
menii de frica Tătarilor” şi ai 
locuit prin bordee: şi chili, 

Chiliile, loc isolat, comuna Ca. 
cova, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Chiliile, zizoșie răzășească, județul 
Bacău, plasa Muntelui, pe te- 
ritoriul -com,.: Valea-Arinilor. - 

Chiliile, piriiaș, izvoreşte dintre 
ramurile Doșelul și Chiliile, în 
com. Calul-lapa, plasa Piatra- 
Muntele, județul Neamţu, şi se 
varsă de a stînga ptriului Iapa. 

Chiliile, Ziriiaş, în com. Talpa, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neam- 
țu;: izvorește din Dealul-Borșa- 
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nilor şi se varsă, lîngă satul 

Talpa, în iazul Bernevica. 

Chiliile, ziriz, pe teritoriul co- 
munci Păulești, plasa Vrancea, 

jud. Putna; se varsă în Putna, 

după ce'udă și comuna Valea- 

Sărei. 

Chiliile, șes, se întinde între sa- 

tele Valea-Mare și Chiliile din 

com. Ivănești, pl. Racova, jud. 

Vasluiii. 

Chiliilor (Fundul). (Vezi Pleșa, 
jud. Putna). 

Chiliilor (Gruiul-), Joc îzolat, 
com. Brezoiul, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. 

Chiliilor (Vîrful-), zane, în ju- 
dețul Buzăi, com. Ruşiavăţul, 

căt. Muscelul-Ţigan. E acoperit 

"de fincaţă și pădure, 

Chilimeni, 7zznte, în com. Mălini, 

jud, Suceava. 

Chilimenţi. Vezi Valea-Mare, pl. 
Riul-Doamnei, jud. Muscel, 

Chilimenţilor (Dealul-), dea, 
cu vie şi pomi roditori, situat 
în com. Ştefăneşti, plasa Riul- 

Doamnei, jud. Muscel. 

Chilimeticul, ziriz, ce udă com. 

Tichirișul, pl. Vrancea, județul 

Putna, şi se varsă în riul Putna. 

Chilimiile, zssc, com. Govora, pl. 

* Ocolul, jud. Vilcea. 

Chilineasa, piriii, jud. Suceava; 

formează hotarul între com. Bog- 

dăneşti și Boroaia. Izvorește din 

Dealul-Lupului și se varsă în 

Rişca. 

Chilişca, sau Pilişca, șiră de 
"munte, jud. Bacăi, pl. Trotu-   

șul, com. Doftana; care se în- 

_tinde d'a dreapta Trotușului, 

începînd aproape de hotarul spre 

"Ardeal. 

Chilişoaia, saș, în partea de S.-V. 
a com. Păușești, plasa Cîrligă- 

tura, jud. Iași. Are o suprafață 

de 758 hect. și o populaţie de 

17 familii sai 71 suflete. 

Numărul vitelor e de 95 ca- 
pete, din cari: 70 vite mari 

cornute, 16 cai și 9 rimători. 

Chilişoaia, dal, pe care e si- 
tuat satul Chilişoaia, din com. 

Pânșești, plasa Cirligătura, jud. 

Iaşi. 

Chilişoaia, zaz, între dealurile 
Chilișoaia şi Hărpășești, din co- 

muna Păuşeşti, pl. Cirligătura, 
jud. Iaşi. 

Chiliul, sas, în jud. Mehedinţi, 

plaiul Cloșani; ţine de com. rur. 

„Retezul; are 70 case. 

Chilivl-Mare, zisc, com. Petrari- 

d.-j., pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Chilmiziul, mate, în jud. Bu- 

ză, com. Lopătari, între mun- 

tele Piatra-Secuiului şi imuntele 

Neharniţa; este acoperit de 

pădure și este în mare parte 

stîncos, i 

.Chilmiziului (Fintina-), /oc 2z0- 
at, în muntele Chilmiziul, din 

com. Lipia, jud. Buzăi.: Are o 
vechie fintină cu apă renumită. 

Chilmiziului (Pădurea-). ză- 
dure, în jud. Buzăă, com. Lipia. 
Are 50 hect. proprietate moș- 

nenească. 

" Chilmiziului (Plaiul-), co//uă, 
care se rupe din partea nor- 
dică a muntelui Căpreanul şi 
merge pănă în apropiere de   

Fintina- Romineștilor, jud. Bu- 

"_zăi, servind ca hotar între co- 

munele Gura - Sărăţii, Monteo- 

rul, Grăjdana, Lipia, Mereiul și 

Nișcovul. 

Chimnetele, aea/, jud. Bacăi, 

pl. Muntele, situat la V. de co- 

muna Măgireşti. Prin virful a- 

cestui deal se desparte aceasti 

comună de com. Valea-Arinilor. 

China, parte din zădurea Dum- 
broviţa, de pe proprietatea sta- 

tului Dumbroviţa, pl. Biliești, 

jud. Putna, în întindere aproxi- 

-mativă de 12 hect. 

China. (V. Pietrosul, pîriă, com. 

Căliueşti, jud. Botoșani). 

Chinanul, zâdzre, proprieiatea 
statului, pe teritoriul com. Bu- 

nești, pl. Crasna, jud. Fălciu. 

Are o suprafață de 609 hect. 

Chinciul, Zac, în jud. R..Sărat, pl. 

Rimnicul-d.-s., com. Pardoși, în 

partea 'de S$. 

Chindii, /oc îsola4, spre hotarul 

com. Bicazul, pl. Piatra-Muntele, 

„jud. Neamţu. E situată pe partea 
dreaptă a rîului Bistriţa: 

Chindia, 247f/, al culmei Paringul, 

jud, Vilcea. De aci culmea Pa- 

-ringul se separă de culmea Q- 

lăneşti, care se prelungește pănă 

aproape de Rimnicul-Vilcea, se- 

parind riul Rîmnicul «le apa Gu- 

ra-Văei. 

Chinea, ze, al comunei Car- 

_tiul, jud. Gorj, situat spre N. 

Pe dinsul pășunează vara vitele 

locuitorilor. In virf are puțină 

pădure de brad și fag. 

Chineja, ziriz, ce izvorește din 

pădurea  Voineștilor, teritoriul 

com. Berești, pl. Horincea, ju-
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deţul Covurluiii. La punctul Bra- 

niştea, unindu-se cu piriiașul 

Merea, tot din aceeași comună, 

parcurge Valea-Chinejei, pe. o 

distanță de vr'o o kil. şi se 
“varsă în rîulețul Covurluiul, lingă 
satul Umbrărești, com. Bujorul. 

“In Chineja se varsă, la satul 

Moscul, și Piriiaşul-Slivnei. 

Chineja, va/e, udată de pîriul cu 

"același nume, începînd de pe 

teritoriul com. Berești, din par- 

tea nordică a satului Berești, și 

ținînd pănă la Umbrărești, pl. 

Prutul, jud. Covurluiii. Pe a- 

ceastă vale sunt așezate, de sus 

în jos, următoarele sate: Be- 

reşti, T.-Berești, Cioinagi, Bă- 

lintești, Ghibărţeni, Pochișcani, 

SI. Băneasa, Băneasa, Moscul, 

Golășei, T.-Bujorul şi Umbrărești. 

Chinejei (Fundul-), zăzure, în 
„com. Berești, pl. Horincea, jud. 

Covurlui. 

Chinetul, pif de mante, judeţul 

Bacău, pl. Muntelui, com. Co- 
mănești, din șira Runcul-Stînelor. 

„Chinga, pădure particulară, su- 

pusă regimului silvic, cu o su- 

prafaţă de 10 hect., situată în 

căt. Budurești, com. Dobriceni, 

„pl. Ocolul, jud. Vilcea. Se măr- 

gineşte la V. cu livezile moșne- 

nilor Dobriceni și Bodești; la 

N. cu riul Dobriceni; la S. cu 

ograda Ogrezeanul; la E. cu 
locurile de muncă. 

Chinga, zeren îzolat, compus din 

3 trupuri. Face parte din moșia 

Cetăţuia, jud. Vilcea. E în întin- 
dere totală de 11 hect. 3380 

m. p. Se află situat în com. 

Bujoreni, pl. Cozia. A aparținut 

schitului Cetăţuia. 

Chinga-Mateeşti. (Vezi Lucieni, 

pădure, jud. Muscel). 

4 

  

371 

Chinga-Răsurile, pădure parti- 

'culară, supusă regimului silvic, 
cu o suprafaţă de 10 hect., pen- 

dinte de com. Stoeneşti, pl. O- 

colul, jud. Vilcea. Se mărginește 

„la N. şi E. cu locurile moșne: 
nilor Bodești, la S. cu locurile 

moșnenilor Stoeneşti și la V. 

cu locurile moșnenilor Birzești. 

Chinteşti, saii Govora, căzuz, al 

com. Bobicești, pl. Olteţul-Ol- 
tul-d.-s., jud. Romanați, situat 

pe malul sting al Oltețnlui, în- 
tre Bobicești-d,-s. şi Bobicești- 

d.-j. 

Chinteşti, pame al satului FIă- 
minda (zis şi Valea-Soarelui), 

căt. al com. Redea, pl. Ocolul, 

jud. Romanați. Are 332 loc. 

Chinteşti, zzoșze a statului, în 

jud. Romanați, producind o a- 
rendă anuală de 640 lei (1887— 

1888). Are o pădure de 177 po- 

goane, lingă com. Bobicești. 

Chintinici. (Vezi Cînteniciul, jud. 

Neamţu). 

Chinul, manfe, jud. Bacăi, pl. 
Muntelui, com. Dărmănești. Face 

parte din șirul de munți dintre 

Uzul și piriul Doftana. Se află 

situat aproape de graniţă. Are 

o înălţime de 350 m. 

Chinului (Pirîul-), pârâiaș, jud. 
Bacăii, pl. Trotușul, com. Hirja. 

Izvorește din muntele Mesteacă- 

nul, la E. de satul Hirja și se 
varsă d'a dreapta Oituzului. 

Chinului (Pîriul-), 2î7î4, curgînd 

în pl. Vrancea, jud. Putna. Iz- 
voreşte din virful Țipăul; des- 

parte Satul-Mare de Lunca-Ne- 

rejului-Mare și se varsă în stîn- 

ga Zăbalei. 

Chinuscului (Fundul-), pzuute,   
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„pe teritoriul comunei Soveja, pl. 
Zăbrăuţul, jud. Putna. (V. Fun- 

dul-Chinuscului), 

Chinuşul, zzzzte, jud. Bacăii, pl. 

Trotușul, pe teritoriul com. Mă- - - 

năstirea-Cașinul, 

Chioa, ziriă, jud. Putna, ce izvo- 

rește de sub Sboina-Neagră și 

Cîrligată din Fundul-Doschilei şi. 

se varsă în Șușiţa, 

Chioaia, saz, în partea de N. a 

com. Telejna, pl. Mijlocul, jud. 
Vasluiă, situat pe o așezătură 

a culmei dealului cu același nu- 

me. Şi-a luat numele de la o 

piuă de bătut sumane, care se 

află pe piriul Chioaia. | 

In partea de E. a satului e 
un iaz, format de apa ptriului 

Chioaia. | 

Are o suprafață de 429 hect., | 
din cari 257 hect. suntale pro- 

prictăţei, restul al locuitorilor. 

Numărul vitelor e de: 77 vite 

mari cornute, 201 oi, 21 capre, 

II cai şi 10 rimători. | 

„Locuitorii posedă: 5 pluguri 
și 6 care cu boi. | 

Chioaia, deal, între satul Butu- 

căria și piriul Chioaia; se pre- 

lungeşte 'din com. Bereasa, pl. 

Mijloc, jud. Vasluii, spre S. 

şi se termină în partea de N. 
a satului Telejna-d.-j. Pe culmea 

lui se află satul Chioaia. O parte 
este acoperită cu pădure, iar 

„pe alta se face semănături. 

Chioaia, zîr?ă, județul Vasluiii, 

Izvorește despre N., din comuna 

Bereasa, de sub dealul Boţoaia; 

trece d'alungul spre S$. prin 
com. 'Telejna și se varsă în jos 

de satul Telejna, în piriul cu - 

„aceeași numire după ce formează 
iazul din satul; Butucăria. . 

Lungimea .piriului, e de ş 

kilometri.
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Chioaia, șes, bogat în fineţe, 
jud. -Vasluiă, pe valea piriului 
Chioaia. 

Chioana, zechie numire a cât, 
--Dimbroca, din com. Scurtești, 
jud. Buzăă. 

Chioara, com.. rur., în plasa Ia- 
lomiţa-Balta, judeţul Ialomiţa, 
situată pe partea dreaptă a rîu- 
lui Ialomița, pe lunca dintre 
Borcea și rîul Ialomiţa. 

Teritoriul com. -are suprafaţa 
"de-.10.500 hect. și se întinde 
între comunele: Hagieni, Vlă- 
deni şi. fluviul Dunărea. Co- 
prinde, două moșii: Blagodeasca, 
cu 5500 hect.,. din cari 3400 
hect. băltiș, roo hect. piidure, 
300 hect.. izlaz și 1700 hect. 

“ pămînt de cultură și Bobul saă 
Corneanca, cu 5000 .hect., din 
cari numai 10 hectare pădure, 
iar. restul pămînt de cultură. 

„Aceste moșii sunt . “proprietăți 
ale statului și înainte de se.- 
cularizare aparţineai  mănăs- 
tirei Mărgineni. Pe periodul 
1886:1896, Blagodeasca a fost a- 
rendată cu suma de 29100 lei, 
iar Bobul s'a arendat, pe ace- 

„ lași period, cu 20050 lei. 
După legea rurală din 1864, 

„sunt împroprietăriți 191 locui- 
tori și după legea din 1878 
S'aii mai împroprietărit 273 lo- 
cuitori ; fără proprietăţi se mai 

"află 19 locuitori, 
Se compune din satele: Chioa- 

ra și Bobul și din căt. (tîrlele): 
Sf. Vasile, Cojoaca și Paraipanul, 
cu reședința primăriei și a ju- 
decătoriei comunale, în satul 
Chioara. | 

Populaţiunea comunei este de 
1680 locuitori, cu 370 capi de 
familie și 1310 membrii de fa- 
milie, sai 786 bărbaţi și 894 
femei. După naţionalitate sunt: 
1667 Romini, 5 Greci, 2 Bul- 
gari, 2 Unguri, 1 German și 3 de 

Chioasea, zaha/a,   
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alte naționalități. După religie 
sunt: 1674 ' creştini ortodoxi, 
2 catolici, 1 protestant, 2 mo- 
zaici și 1 lipovean. După. pro- 
fesiuni: 439 agricultori, 4 me- 
seriași, 1 industriaș, 9 comer- 
cianți,.7 profesiuni libere, 120 
muncitori și 48 servitori. Cu 
știință de carte sunt 340 per- 
soane. | 
„Vite: 1950 boi, :560 cai, 2 

bivoli, 13 asini, 5800 oi, 16 
capre și 500 porci, 

Venitul comunei în 1887-1888 
era de 3094 lei şi cheltuelile 
de 5344 lei. 

Instrucţiunea se predă într'o 
școală mixtă, la 40 elevi şi 2 
eleve, de un învățător retribuit 
de stat şi comună. 

Aici este o biserică, la care 
servesc 2 preoți și 2 dascăli, 

Chioara, sa, în plasa Ialomiţa- 
Balta, jud. Ialomiţa, pendinte 
de com. cu același nume, este 
situat pe malul drept a! rîului 
Ialomiţa, în apropriere de Gura- 
Borcii-d.-j., pe un loc puţin ridi- 
cat de la nivelul rîului, din care 
cauză adesea, este supus inun- 
daţiilor. Inainte, satul purta nu- 
mele de Porceni. 

Aici este reședința primăriei 
şi a judecătoriei comunale. 

Se află aci o școală mixtă cu 
40 elevi și 2 eleve și o biserică 
la care servesc 2 preoți și 2 
dascăli. 

- Vite sunt: 720 boi, 
3200 oi şi 350 porci. 

430 cai, 

comuna Ci- 
reşiul, plasa Cerna-d.-s., județul 
Vilcea. 

Chioasei (Dealul-), /za/, la poa- 
leie căruia e situată mahalaua 
Chioasa, com. Cireșiul, plasa 
Cerna-d.-s.,- jud. Vilcea. 

Chiogerciu-Punar-Bair, deal, 
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în jud. Constanţa, pl. Silistra: 
Nouă, com. Bairam-Dede. Se 
desface din dealul Mezarlic-Bair. 
Se întinde printre văile Afighi- 
nea și Chiogerciu - Punar-Ceair. 
Are înălțimea 'de 161 m., do- 
minînd văile de mai sus și sa- 
tul Bairam-Dede. Este acoperit 
cu finețe şi izlazuri. 

Chiogerciu-Punar-Ceair, vale, 
jud. Constanţa, în' plășile Siti- 
stra-Nouă și Mangalia, pe teri- 
toriul comunelor rur. Bairam-! 
Dede, pl. Silistra-Nouă, şi Ca- 
zil-Murad, pl. Mangaiia, fiind tă- 
iată de hotarul dintre aceste 
plăși și com. Pleacă din părțile 
estice ale dealului Cazil-Murad. 
Se dirige spre E., avind o direc- 
țiune generală de la S.-V. spre 
N.-E., printre dealurile Mezarlic- 
Bair şi Cazil-Murad. Trece prin 

satul Cazil-Murad și se deschi. 

de în valea Merdeven-Ceair pe 
stînga. Ea e tăiată de drumul 
judeţean  Bairam - Dede - Man - 
galia. “ 

Chioi-Deresi, za/e, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, pe terito- 

riul comunei rur. Mamut-Cuius. 

Se desface din deal-l Ciflic-Bair, 

" îndreptîndu-se spre N., într'o di- 
recţiune de la S.-E. către.N.-V. 

şi după un drum de 23 kil, 

se deschide în valea Peșştera- 

Ceair. Se întinde printre dealu-. 
“rile Ciacal-Bair și Peştera:Bair 

pe la E. și Baarlic-Bair pe la 

V. Este sitiată cam în centrul 

plăşei şi la N.- l. comunei și 

este străbătută în toată lungi- 

mea ci de drumul comunal Ma- 

mut-Cuius-Ivranes. 

Chioibăşeşti, căzua, jud. Brăila, 
pendinte de com. Chichineţul. 

Este situat la S.-V., de Chichi-. 

nețul, cam la 2 kil. Are 746 

suflete, din cari 94 capi de fa- 

milie. Loc. posedă 170 boi, 165
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vaci, 14 tauri, 46 viței, 243 cai, 
910 oi şi 1şI rimători. 

Chioibăşeşti, Zuncă, jud. Brăila, 
la S. satului .cu același nume, 
pe hotarul de S. al comunei 
Chichineţul, . despre jud. Ialo- 
mița. Aci se formează primă- 
vara un lac, care vara seacă 
cite o dată, 

Chioibăşeşti, moșie, jud. Brăila, 
pendinte de com. Chichineţul, 
pl. Călmăţuiul, proprietatea moș- 
tenitorilor G. San - Marin. Are 
o întindere de 1503 hect, A- 
duce un venit de 16384 lei. 

Chiojdeanca, com. rur., pl. Pod- 
goria, jud. Prahova. Este si: 
tuată pe ambele maluri ale gir- 
lei Chiojdeanca și între dealu- 
rile Măstănești, Neagoșul, Nu- 
cetul și Trenul, la 41 kil. de- 
parte de reședința județului și 
la 12 kil. de a plășei, 

Se compune din 3 cătune: 
Chiojdeanca, Nucetul şi Trenul, 
avind o populațiune de 2222 
loc., 1132 bărbaţi și 1090 femei. 

În comună sunt 3 biserici, 
deservite de 3 preoți. 

Locuitorii se ocupă numai cu 
agricultura. Produsul muncei îl 

„ desfac în orașul Ploeşti. Ei au 
24 Cai, 9 epe, 129 vaci, 89 ca- 

pre, 1866 oi şi 440 porci. 

In raionul comunei, pe apa 
Chiojdeanca, sunt 3 mori de 
măcinat, 

Locuitorii toți sunt moșneni. 
Școală s'a înfiinţat aci, de la 

anul 1883. A fost frecuentată în 
anul şcolar 1892—93, de 59 
băeți şi 11 fete, din numărul de 
396 copii, 253 băcţi şi 143 fete, 
cu virsta legiuită. Cu întreține- 
rea personalului, statul cheltu- 
ește anual 2160 lei. Știii carte 
125 bărbaţi și puţine femei. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 1351. hect. 

Chiojdeni, com. rur., 
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In raionul comunei sunt două 

mici izvoare de apă de pucioasă. 
_"Țuică, în anii rodnică se fa- 
„brică, cam 4000 decal. 

Comerciul se exercită în co- 

mună de 6 ciîrciumari. 

O șosea comunală o pune în 
comunicație cu comunele: A- 
postolache, Salcia și Calvini. 

E brăzdată de dealurile: Nu- 

cetul, cu virful Neagoşul, Haim 

și Mostăneşti, cu virful Pleșuva 

şi Dealul- Trenului. Toate ser- 

„vesc pentru pășunatul vitelor. 

Afară de gîrla Chiojdeanca, 

este străbătută de văile Nuce- 

tul, Pleşuva şi de altele mai mică. 

Se mărgineşte cu comunele: 
Apostolache, Salcia, Șoimari și 
la N, cu jud. Buzăii, 

Chiojdeanca, sas, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Podgoria, jud. Prahova. Aci e 
reședința comunei, 

Chiojdeanca, rîu/ej, izvorește din 
raionul com. Chiojdeanca, pl. 

Podgoria, jud. Prahova, şi, după 
ce servește de limită între com. 

Apostolache și Chiojdeanca, se 

„împreună cu pîriul Trenul și 

împreună se varsă în riul Cri- 

covul-Sărat, în raionul com. A- 

postolache. 

în plaiul 
Rimnicul, județul R.-Sărat, pe 

ambele maluri ale Rimnicului- 
Sărat, 

Și-a luat numele de la locui- 

torii, cară sunt veniţi după Bis- 
ca-Chiojdului, jud. Buzău, 

Este așezată în V. jud.,la.31 

kil. spre N.- V. de orașul R.- 

Sărat, şi în partea estică a pla- 

iului, la 4 kil. spre S.-V. de 

com. Dumitrești, reşedinţa pla- 

iului. Comune învecinate sunt: 

Valea-Salciei la 9 kil., Jitia la 

12 kil., Dănuleşti la 11 kil. 

Se mărginește la N. cu com. 

-lurile Motnăul, 
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Andreași, de care se desparte 
prin Culmea-Alunului; la E. cu 

com. Dumitrești, de care e des- 

părțită prin dealul Lupanul; la 
S. cu com. Buda, de: care se 

desparte prin dealul Cătăuţul; 
la V. cu com. Bisoca, de care 

o despart dealurile Măgura și 

Ulmușorul, , 

Este brăzdată la N. de dea- 

al-Corbului, al- 

Vacii, la S, de dealurile Duiul, 

Cătăuţul, Gorunul, al- -Spidelor, 
al-Fierului, 

Rîurile cari o udă sunt: Rim- 
nicul-Sărat, prin mijloc, de la V. 

la E, şi afluenții săi: Săritoa- 

rea, Turburea la N., Loşniţa, 

Mușa, Budoaia, Talpa, Mără- 

cini și Viișoara, la E. și V. La 

S. o udă Cătăuţul, Tinjala, Ri- 

pa-Lungă și Aldi. 

Cătunele cari o compun sunt: 

Chiojdeni-Mari, reședința, Chioj- 

deni - Mici, la V; Turburea, și 

mai la V,, pe riul Rimnicul. 

Suprafaţa este de şooo hect., 
din cari: vatra comunei are 260 
hect., locuitorii, 740 hect,, și di- 

feriții proprietari, 4000 hect. 

Populaţia e de 317 familii, cu 
1286 suflete, din cari 655 băr- 

baţi, 631 femei; 634 căsăto- 

riți, 579 necăsătoriți, 73 văduvi. 

Din aceștia, 78 ştiii carte, 

O biserică, cu hramul S-ţii Voe- 

vozi, Adormirea-Maicei-Domnu- 
lui şi S-ţii Impărați Constantin 
și Elena, zidită în 1839, de ma- 
rele clucer Costache Niculescu: 
Ciţă și soția sa Ecaterina; este 
deservită de 1 preot, 1 cîntăreț 
şi 1 paracliser. Are 17 pogoane 
pămint, 

In com. sunt 2: școli: una de 
băeţi, fondată, în 1830, de stat, 
cu 1 învățător şi frecuentată de 
40 elevi, şi una de fete, fondată 
în 1885,de 1. Marghiloman, cu 
I învățător și frecuentată de 22 
clave. 

" Comuna are: 480 hect. ara-
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bil, 60 hect. îimaș, 1658 hect. 

păd uri, 18 hect. vii, 260 hect. 

finețe și 600 hect. neproductiv. 
* Locuitorii ai 77 pluguri. 

Vite sunt 2641 capete, din 

„cari: 434 boi, 388 vaci, 40 cai, 

50 epe, 1220 oi, 207 capre și 

212 rimători. 

Sunt 5 rotari şi 1 dogar. Este 

-“1 moară pe apă. 

Căile de comunicație sunt: 

«calea judeţeană ce vine de la 

“Rîmnicul, trece prin Buda-Du- 

mitreşti și merge la ]itia; dru- 

mul la Valea-Sălciei și la Bi- 
„. soca, pe culmi. 

Contribuabili sunt 259. 

„Budgetul comunei este de 

2582 lei, la venituri şi de 2131 

lei, la cheltueli. 

Chiojdeni, moşie, în jud. Buzăi, 

„com. Cătina, ca 200 hect. . pro- 

prietate în devălmășie a moș- 
" nenilor Chiojdeni. 

 Chiojăeni- Mari, sat, în judeţul 
-"R„Sărat, plaiul Rimnicul, căt. 

de reședință al comunei Chioj. 
deni, așezat spre E., pe malul 

„sting al rîului Rîmnicul-Sărat. 

Are o întindere de $oo hect,, 

cu o populație de 130 familii, 
-Saii 530 suflete, din cari-100 

contribuabili. 47 ştiă carte. Are 

o biserică şi 2 școli,: ale co- 

munei. 

Chiojdeni-Mici, sa în județul 

R.Sărat, plaiul Rimnicul, cătu- 

nul comunei Chiojdeni; este a- 
şezat pe malul drept al riului 

R.-Sărat, la poalele dealului 
Caţăuţul și la 500 m. spre V. 

de cătunul de reşedinţă, Chioj- 
deni-Mari. Are o întindere de 
700 hect, cu o populație de 
70 famiiii, 334. suflete, din cari 
75 contribuabili; 11 ştiă carte. 

Chiojdenilor (Dealul-), șir de 
- dealuri, din plaiul Rimnicul, ju: 
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dețul R.-Sărat, pe stînga riului 

Rimnicul-Sărat. Se desface din 

culmea Dealul-Roşu; brăzdează 

partea de N. a comunelor Jitia 

și Chiojdeni, servindu-le şi de 

hotar. Se sfirșește în Rîmnicul, 

E acoperit în mare parte cu 

- pădure, 

Chiojdenilor (Valea-), iri, 

în jud. R.-Sărat, plaiul Rimnicul, 
com. Chiojdeni.: Izvorește din 

virful Dealul-Roșu; curge d'alun- 

gul Dealului-Chiojdenilor, udă 

partea de mijloc a comunei, și 

„ merge de se varsă în rîul Rîm- 

nicul-Sărat, chiar lîngă cătunul 

„ de reședință, Chiojdeni-Mari. 

Chiojdul - Livezeni, câ de 

Teședinţă, al comunei Chiojdul- 

.*din-Bisca, jud. Buzăi, situat 

pe riul Bisca și pe moșia .Bră- 

detul. Are 1380 locuitori, cari 

locuesc în 391 case. Are sub- 

diviziunea Livezeni. 

Chiojdul, sas, face parte din com. 

rur. Star-Chiojdul, plaiul Telea- 

jenul, jud. Prahova. Aci e reșe: 

dinţa comunei. Are o popu- 

lațiune de 2257 locuitori (1101 
- bărbaţi și 1156 femei). In sat 

sunt 3 biserici. La două nu se 

ştie anul fondărei, iar a treia 

s'a construit la 1864, avind de 

ctitor principal pe Stan Cheșca. 

Cade în centrul comunei și 

este udat de girla Chiojdul cu 

afluenții săi: Cornul, Blidari, 

Micul, Benia, Rașca și Bră- 

detul. 

Chiojdul, gir/ă, izvorește din 

muntele Smeurătul, com. Star- 

Chiojdul, plaiul Teleajenul, jud.. 

“Prahova. Curge spre S. prin 
mijlocul cătunului Chiojdul, pri- 
mind în stînga izvoarele: Gresi, 

Blidari, Micului, Brădetul şi Be- 

nia, iar pe dreapta Gorunul și 

Rașca și apoi se varsă în girla 

  

  

" CHIOJDUL-DIN-BISCA 

Bătrineasca, tot pe teritoriul co- 

munei Star-Chiojdul. 

*» 

Chiojdul-din-Bisca, com, rur., 

în plaiul Buzăă, judeţul Buzăă, 
"Situată pe. ambele maluri ale . 
"riului Bisca-Chiojdului, la o dis- -: 

tanță de Buzăi de 66 kil. Li-. 
mitele sale sunt: La N., înce- 
pînd din poalele muntelui Tă- 
tăruțul, de la Curmătura -Cras- 
nei, continuă pe albia acestei 
ape pănă la gura Urlătoarei, 
La E., începînd de la gura Ur- 
lătoarei, trece peste muntele 
Feţele și se lasă pe izvorul 
Mreaja în gura Văci-Vacii-Mari, 
la Movila-Caprii; de aci în cur. 
mătura muntelui Nehoiul, de 
unde se lasă pe izvorul Secul, 
pănă în gura Crivinei și de aci 
în jos în gura izvorului Răs- 
toaca, unde se întilnește cu apa 
"Nehoiului, pe care merge pănă 
la gura Izvorului-lui-Stroe, urcă 
curmezişul pe coasta muntelui 
Gogonul, pănă în Lacul-Cînepei, 
se dirige spre Muchea .- Gogo- 
nului, de unde se lasă în gura 

izvorului ltșfa, la Moara-lur- 

Vlad-Ciolacul; de aci urcă pe 

Piscul-Gherţălăului pănă în Pia- 

tra-cu-Semnele, de unde se di. 

rige în muntele Măgura. La S,, 
începînd din muntele Măgura, 
hotarul merge pe slemnea mu- 

chei, pănă în muntele Manta,. 

continuă tot pe slemne pănă 
în Virful-Hintei și tot pe slem.- 
ne ajunge în muntele Piatra- 
Romei, de unde se lasă în apa 
Bisca-Chiojdului, merge pe Bisca 
in jos pănă în hotarul Roma, 

zis şi Hotarul-Boeresc, care des- 

parte căt. Lera, din com. Cătina, 

de cum. Chiojdul, apucă pe iz- 

vorul Roma în sus și ajunge - 

în virful muntelui Rotărea. La 

V., începînd din muntele Ro- 

tărea se lasă în jos pe Valea- 
„Teiului pănă în valea Benia, La. 

Cruce; urmează pe Benia în sus,
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pănă în capul moșiei Macove- 
iul (din com.. Chiojdul-Mare), 
urcă în Piscul- Cerbului și pe 
lingă Virful- Stejarului se lasă 

" în apa Brădetul; continuă pe apa 

Brădetului în sus prin mijlocul 

cătunului Brădetul și urcă în vîr- 

ful muntelui Călugărul, apoi pe 
„lingă muchea marea Brădetului 

“se lasă pe Valea-Colnicului, la 
pichetul de la gura Biscii-fără- 

Cale, de aci merge la Piatra- 
Inferată, dintre Bisci, situată la 

poalele muntelui Pleşea și dă 

în apa Biscii-cu-Cale, pe care 

merge pină la gura izvorului 

" Bisculiţa, o ia pe Bisculiţa în 

sus, pănă la trecătoare, sai 
calea Muntelui și ajunge la Po- 

iana- Carpenului, de unde se 

__dirige în apa Roşia, pe care 
merge pănă dă în apa Siretului- 

Mare, continuă pe albia sa în 

sus, pănă'la gura izvorului Vina- 

Mare, face o mică curbă pe 

„sub muntele Tătăruţul şi ajunge 

la Curmătura-Crasnei, — punct 
de 'unde am plecat. 

Suprafaţa acestei comune este 

de 8640 hect., din care 320 

“hect. arabile, 4250 hect. pă- 
dure, 520 hect. finețe, 2174hect. 

izlaz, 105 hect. livezi și 1241 

hect..sterp. Proprietăţi. mai în- 

semnate sunt: Smăcinișul, Bră- 

detul, Plescioara, Roma, Roma- 

Spătărească, Păcura-Codeşti, Pă- 

cura- Popești, Pitica, Monteorul 

„Şi Siriul ale moșnenilor Codești, 

Popești şi Miculești, descendinţi 

din ş moși primitivi : Nan, Radu, 

Gonţea, Stroe și Stoica, apoi 

însemnata ceată a moșnenilor: 

Sitilești, acum dispărută și re- 

prezentată prin descendenţii lor: 

“Chiojdenii și mai cu seamă [s- 
băşoii ; iar Eforia Spitalelor Ci- 

vile are moşia Cătiașul. 

Terenul com. e muntos și 

avut în pădure și izlaze. Din 

minerale s'ai găsit urme de 

fier; apoi păcură, sare, etc. 

“7
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Are 7 mori de apă, 1 pivă, 

5 ferăstrae, 1 cășărie și 2 stîne. 

Comerţul constă în desfacerea 

acestor producțiini și în trans- 

porturi, precum și în vinderea 
vitelor. Are un tirg la Ispas. 

Căi de comunicaţie şoseluite 

mare, însă albia Biscii îi înles- 

nește mult mersul. Afară de 

. aceasta mai are: calea munte- 

lui, în muntele Siriului, şi tre- 

cătoarea, care o pune în comu- 

nicație cu Chiojdul-Mare și Vă- 

leni-de-Munte din Prahova. Ca- 

lea cea mai însemnată și tot 

d'odată strategică, este drumul 

pe albia Biscii-cu-Cale, care 
merge la pichetul Tabla-Buţi- 

lor şi de aci în Transilvania. 

Vite are: 1034 boi, 5ot vaci, 

337 viței, 2 bivolițe, 42 cai, 

63 epe, 31 miînji, 2850 oi, 890 

capre, 2 asini și 640 porci. 

Stupi sunt 116. 

Comuna e formată din cătu- 

nele: Bisca, Bogzeni, Cătiaşul, 

Chiojdul, Plescioara, Poeniţele- 

"d.j. şi Poeniţele-d.-s. Populaţia 

sa este de 2980 locuitori, din 

„care bărbaţi însurați 572, ne- 

însurați 99, văduvi 73, divor- 

țaţi 8 şi băeţi 763; iar femei mă- 

ritate 572, văduve 82 și fete Sr1, 

Locuesc în 647 case. Stră.- 

ini sunt 2 Greci şi 3 Austro- 
Ungari. Meseriași sunt: 1 croi: 

tor, 2 cizmari, 11 lemnari, 5 

tîmplari, 7 fierari, 17 rotari, 9 
butnari, 4 cojocari, 2 pietrari 

şi 1 brutar. Media nașterilor e 

de 106, a. deceselor de 48, a 

căsătoriilor de 20. 

Comuna are 2 școli în căt. 

Chiojdul: una de băeți şi alta 
de fete, frecuentate de 65 elevi 

şi 20 eleve. Ştii carte 332 lo- 

cuitori. 
Are 3 biserici, deservite de 

3 preoți, 3 cîntăreţi și 1 para- 

cliser. Catedrala e cea cu hra- 

mul S-ţii Impărați. 

Cîrciumi sunt 12.   

CHIOJDUL-DIN-BISCA 

„Această comună: e.una din 

"cele mai vechi ale judeţului şi 
„începutul ei se poate pune cu 
certitudine în timpul 'Tătarilor, 

ceea s'ar putea proba cu multe 

numiri tătărești aflate pe: teri- 
toriul <i, precum şi cu multe : 

ruine atribuite tot lor. Circulă 

următoarea tradiție printre lo- 

cuitori: Iu timpii de de-mult 

s'a fost stabilit aci un Tătar cu 
doi fii ai săi coprinzind o mare 
întindere de pămînt, pe -care 

a împărțit-o în urmă între din- 

sul și feciorii săi. In locul unde 

a rămas tatăl s'a fondat co- 
muna Bătrina ; unde s'a stabi- 

lit feciorul cel mare, s'a fondat 

com. Star-Chiojdul . (Chiojdul- 

Mare), ambele azi în jud. Pra- 
hova; iar feciorul cel mic a: 

fondat comuna Chiojdul-Mic,sati 

Chiojdul-din-Bisca. Această -tra- 
diție e identică la cîteși trele 

comune, care și în urmă ai fost 

mult timp reunite, și numai cer- 

tele dintre moșneni, care nu s'aii 

terminat nici astăzi, . le-aii se- 

parat. 
In ceea-ce privește numirea . 

Roma, dată unui cătunâș şi 

mai multor localități de aci, 

există tradiția, că pe cînd Tă- 
tarii stăpîneaii aceste locuri, ai 
venit peste dinșii niște -oameni 

foarte răi, numiţi Romani, cari 

iai alungat și sai stabilit 
"aci, în jurul muntelui Roma și 

Piatra-Romei. E: mai mult de 

cit probabil, că aci e vorba 

despre o invaziune a Țiganilor 

lăeţi, cari încă și astăzi își daii 
numele de Romani, Rimi, etc. 

Ca nomazi, ei ai: părăsit mai 

tirziă aceste locuri. Figura și 

“portul locuitorilor arată că sunt 

Transilvăneni, veniţi aci sub di- 

feriți conducători, formînd di- 

ferite cete de moșneni, din care 

cea mai însemnată a fost Siti- 

lești din satul Sita, din Tran- 

silvania. Particular este că pănă
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astăzi, fie-care ceată de moş- 
neni poartă briie cu culori dis- 
tinctive de ale altei cete. Briul 
indică ceata. Moșnenii Sitilești 
nu mai există ca nume, căci 

unul dintr'inșii, Stan a fost luat 

de Spătarul Cantacuzino, pro- 

prietar al moșiei Roma-Spătă- 
rească, în capitală, unde după 

cit-va timp, a devenit Isbașe. 
Fiii săi: Radu, Lera şi Mirea 

Coadă, cu afinii lor, ai început 
să-și dea numele de Isbăşoi în 
loc de Sitilești. Cea-l'altă parte 
aii luat și ei numele de Chioj- 
deni. Aceasta cam acum 230 
ani. O importantă colecţiune 
de hrisoave și alte. documente 

„în această privință, posedă d- 
Macoveiii din Chiojdul-Mare,jud. 
Prahova. 

Chiojdul-Mare, nauzuire, ce se 
mai dă comme Star-Chiojdul, 
pl.Teleajenul, jud. Prahova, spre 
a o deosebi de comuna ve: 
cină din judeţul Buzău, numită 
Chiojdul-din-Bîsca sau Chiojdul- 
Mic. 

Chiojdul-Mic, vuzmire, ce se mai 
dă comunei Chiojdul-din-Bisca, 
jud. Buzăi, spe a se deosebi 
de Chiojdul: Mare din ud, Pra- 
hova. 

Chiojdului (Calea -), căfirn, al 
comunei Valea-Muscalului, jud. 
Buzău. Are 80 locuitori şi 18 
case. Ă 

Chiopriu -Tabia, r/iue de în- 
tărituri turcești, situate în jud. 
Constanţa, pl. Hirșova, pe te- 
ritoriul comunei urb. Hirșova, 
în partea vestică a plăşei şi cea 
nordică a comunei, la 1if2 kil. 
spre N. de oraș pe virful unui 
deal pietros. Ridicate de Turci, 
spre a apăra orașul Hirșova și 
a împiedica trecerea Dunărei a 
armatelor Rusești. Prin pozi- 

  

  

țiunea lor domină orașul Hir- 
şova, insulele Gisca- Mare și 
Chiciul, gîrla Băroiul, drumurile 
ce duc de la Hirșova la Co- 
nacul-lui-Manole şi Cetatea-Oaei 
şi cel spre Groapa-Ciobanului. 
Cu venirea Rominilor în Do- 
brogea, ele ai fost dărimate și 
risipite. 

Chior-Ceşme, sa/, în jud. Con- 
stanța, pl. Medjidia, cătunul co- 
munei. Taș-Punar. Este situat 
în partea nordică a' plășei și 
cea centrală a comunei, la ş kil. 
spre N.-E. de cătunul de reșe- 
dință, Taș-Punar. Este aşezat în 
valea Hagivirt-Dere, și este în- 
chis în partea sud-estică de dea- 
lul Mezarlic - Bair, cu vîrfurile 
sale Mezarlic, care are 100 me- 
tri și este mai mult la Estul 
său, și virful Miulten-Tepe, care 

are 109 m. și este în partea me- 
ridională a satului. La N. este 
dominat de virful Cara - Tepe, 
care are 107 metri. Maiorita: 
tea locuitorilor este formată de 
Romini și de Tătari. Sunt două 
Chior-Ceșme, unul Romin și al- 
tul Tătar, despărțite prin dru- 
mul comunal Băltăgești-Bilarlar 
(Dorobanţul). Alte drumuri co- 
munale pleacă la Satis-Chioi, la 
Ghelingec, la Tortoman, la Taş- 

Punar și la Boazgic. 

Chior-Cuius, dea/, în jud. Con- 
stana, pl. Silistra-Nouă. Rami- 
figaţiile sale se întind în comu- 
nele Aliman, Mirleanul şi Beili- 
cul. Pe muchea lui merge ho- 
tarul despărțitor între ele, pre- 
cum şi drumul comunal Mir- 
leanul-Bac-Cuius. Este coprins 
între văile: Mirleanul, Bac-Cuius- 
Orman cu 'Tiutiuliue-Ceair, pe 
care le domină prin înălțimea 
sa de 121 metri. E acoperit cu 
păduri, fineţe și locuri arabile, 

Chior-Culac, pâriz, în plasa şi 
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jud. “Tulcea, comuna Beș-Tepe. 
Izvoreşte din poalele nordice ale 
dealului Cairacile. Se îndreaptă 
spre N., avind o direcție gene- 
rală de la S.-V. spre N.-E. Trece 
prin mijlocul satului. Beș-Tepe, 
Și, după un curs de 6 kil., brăz- 
dind partea nordică a plășci şi 
centrală a comunei, merge de 
se varsă în girla Dirnoiul, un 
braţ al Dunărei, ce închide o- 
strovul Lătoca. Ca afluenți, pri- 
meşte pe dreapta Valea-Lutu- 
lui-Alb, și pe stinga valea “Tu- 
ria. Poalele dealului Beș- -Tepe 
se termină pe malul său drept. 
Malurile sale, de la Beș- -Tepe la 
gură, sunt ripoase. Pe valea 
lut merge în sus drumul comu- 
nal Beş-Tepe-Sari-Ghiol ; iar în 
jos drumul Beș-Tepe-Ruinele-Bi- 
sericuţei. 

Chior-Curu-Ceair, vale, în jud. 
Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 
ritoriul. comunei rurale Enigea, 
și anume pe acela al cătunului 
săii Malceova. Se desface din 
dealul Caramancea ; se îndrep- 
tează spre-V., mergînd printre 
dealul Caramancea şi Chireslic- 
Bair; se unește cu valea Chires- 
lic-Culac; formează valea Uzun- 
Ceair, și se deschide în valea 
Caramancea. Este situată mat 
mult în centrul plășei și la N..I:. 
comunei și a cătunului. 

Chior-Dere, za/e, în jud. Con- 
stanța, plasa Hirşova, pe teri- 
toriul comunei rur. Calfa. Este 
continuarea văci Topolog-Dere 
și ţine de la cătunul Calfa pănă 
la dealul Elmelichi. Trece prin 
ruinele Ramazan - Chioi și prin 
satul Rahman. Are o direcție 
de la S.-V. către N.-E. Curge 
printre dealurile Cremișicu-Bair 
la N., Coru-Bair și Sulageac- 
Bair la S. Primeşte pe dreapta 
valea Sulageac-Dere. Are ma- 
lurile ripoase.
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Chiorăşti, căzu, al com. Lopă- 
tari, jud. Bazăi. Are 70 locui- 
tori și 23 case. 

Chiorcu-Bair, Zea/, în judeţul 
Constanţa, pl. Medjidia, pe te- 
ritoriul comunei rurale Chiose- 
ler. Se desface din dealul Muu- 
ru-Arlichi-Bair şi anume din vir- 
ful Chioseler; se îndreptează 
spre V. și ține pănă la movila 
Başa-luiuc. Are o înălțime de 
155 m. și domină valea Muu- 
ru-Arlichi-Alceac, care se întinde 
la Sudul său. Este situat în 
partea sud- vestică a plășei şi 
nordică a comunei. E acoperit 
cu verdeață și păduri, 

Chiortul, sz/iște, jud. Brăila, pl. 
Balta, la 3 kil. spre S-E. de 
satul Ciactrul, între movila sa- 

tului şi siliştea Ciacirul. . 

Chiorul, îeser, jud. Brăila, si- 
tuat în ostrovul Crăcănel la N. 
de iezerul Şufanul. 

Chiosea, /uucă, proprietate a sta- 
tului, la V. de satul Homocea, 

jud. Tecuciii. 

Chioseler, com. rur., din jud. 

Constanţa, pl. Medjidia. E si- 

tuată în partea apusană a ju- 

dețului, la 62 kil. spre V. de 

orașul Constanţa, capitala dis- 

trictului şi în partea meridio- 

nală a plășei, la 34 kil. spre S.-V. 

de orașul Medjidia, reședința ei, 
pe valea Borungea. 

Se măgineşte la N. cu com. 

Enige și Mamut-Cuius; la E. cu 

comuna Carabaci; la V. cu co- 

muna Hazarlic (plasa Silistra- 

Nouă); la S. cu comunele Cazil- 

Murad (plasa Mangalia), Hai- 

rau-Chioi (plasa Silistra-Nouă). 

Relieful solului e puţin acci- 

dentat. Comuna e brăzdată de 

următoarele principale dealuri: 

Chiorcu-Bair (160 metri) la N.; 

57440. Dlarele Dictionar Geoyruțic, Vol. II 

bă 
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Erghinanlic (156 metri) tot la 
N.; Curu-Giugiuc. Bair (164 m.), 
Mezarlic-Borungea-Bair (162 m), 
Ceșme-Bair (140 m.) la V.; Sari- 
luc-Bair (190 m.) la E.; Ca- 
valecanara-Bair (158 m.), Muuru- 
Arlichi-Bair (158 mm.) şi Chuciuc- 
Cişme-Bair prin interiorul co- 
munei. Sunt acoperite cu fineţe, 
pășuni și cîte-va păduri. 

Movilele sunt: Borungea (164 
m.) la N.-V.; Chioseler (156 m.) 
Chernei (159 m.) la N.; Iomez- 
Iuc (150 m.), Suhat-Iuc (158 m.) 
în înterior. Ele sunt artificiale, 
servind ca puncte de orientare 
și observaţie. Cele mai însem- 
nate văi sunt: Borungea la S$., 
servindu-i ca hotar spre plășile 
Mangalia și Silistra-Nouă, cu 
adiacentele sale pe dreapta; Cu- 
pulan-Culac, care o brăzdează la 
E.; Chioseler, unită cu Buiuc-Ce- 
ral-Ceair prin centru și Borun- 
gea-Culac la V. Valea Enige ce 
pleacă de pe teritoriul comunei, 
sub numele de Muuru-Arlichi- 
Alceac, o brăzdează prin partea 
centrală şi cea! nord-vestică, 

Cătunele, care o compun sunt 
două, și anume: Chioseler, re- 
şedinţa, în partea de S., pe văile 
Borungea și Chioseler, la întru- 
nirea lor; Borungea, tot spre 
S. la 2!f2 kil. spre V. de reșe- 
dinţă, pe valea Borungea. 

Suprafaţa comunei este de 
5363 hect. din cari: 33 hect, 

ocupate de vetrele celor 2 sate, 

cu 120 case, iar restul de 5330 

hect. se împarte între locuito- 
rii cari pos2dă 4900 hect, și Sta- 

tul cu proprietarii, cari stăpi- 
nesc 410 hect. 

Populațiunea comunei pe a- 

nul 1895 —96 a fost de 1ș1 fa- 

milii cu 710 suflete, în maio- 
ritate Bulgari şi Romiîni, din 

cari: bărbați 395, femei 315; 

necăsătoriți 404, căsătoriți 296, 

văduvi 10; ştiii carte 14, nu 
ştiii 686; cetățeni Romîni 710;   
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ortodoxi 506, mahometani 97, 

de alte religiuni 7; agricultori 

Sunt 144, comercianţi 2, cu 

alte profesiuni 9; împroprietă- 

riți sunt 544, neîmproprietăriți 
15. Na 

Sunt 155 contribuabili. | 
Are o geamie în cătunul Chio- 

seler, deservită de un hoge, și 
o școală mahometană. 

In ceea ce privește întinde- 

rea și felul terenurilor, cele 5363 
hect, ale comunei se împart 

ast-fel: 53 hect. teren nepro- 

ductiv, ocupat de vatra, satelor; 

5310 hect, teren productiv, (din 
cari 410 hect. ale Statului cu 
proprietarii și 4900 hect, ale 
locuitorilor); 1916 hect. teren 
cultivabil, din care 25 hect. ale 

Statului cu proprietarii şi 1891 

„_hect. ale locuitorilor; 2937 hect. 
teren necultivabil, din care 385 

hect. ale Statului cu proprie- 

tarii și 2552 hect. ale locuito- 

rilor; 257 hect. teren izlaz şi 200 

hect. teren păduri, ale locuito- 
rilor, 

Locuitorii aii: 74 pluguri, 95 

care și căruțe și 2. mașini de 

bătut porumb. 

Vite sunt 8673 capete, din 

cati: 314 cai, 330 boi, 1 bivol, 

IO asini, 7910 oi și 108 porci. 

Sunt 3 mori de vint. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri -de 3168 lei şi la chel- 
tueli de 2023 lei. 

Căi de comunicaţie sunt nu 
mai niște drumuri comunale ce 
unesc satele între ele şi cu cele 

* învecinate, ca: Ghiol-Punar, E- 
nige, Maamut-Cuius, Caciamac, 

Cara-Baci, Becter, Malcoci, etc. 

Chioseler, sas, în jud. Constanţa, 
pl. Medjidia, cătunul de reșe- 
dinţă al comunei Chioseler, si- 
tuat în partea sudică a comu- 
nei, pe valea Borungea, unde 
primește pe valea Chioseler, în- 

tre dealurile Muuru-Arlichi-Bair 
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“la. V.; Cuciuc-Ceșme-Bair la E., 

movila Suat-luc la: N., dealul 

Topaslar la S. Are 4697.'hect. 

- întindere, din care 40 hect.' o- 

| cupate de vatra satului și restul, 

al locuitorilor. Populaţia este 

de 139 familii cu 635 suflete, 

în maioritate Bulgari, 

Chioserlic, ziriă, în jud. Tulcea, 

e Isaccea, pe teritoriul com. 

„ Alibei-Chioi (şi pe al cătu- 

mult Acadin). Izvoreşte din poa- 

Jele sud-occidentale ale Dealului- 

Cilicului. Se îndreaptă spre S,., 

“avînd o direcțiune generală de 
"la N.-V. spre S.-E.. Cursul săiă 

„ descrie un'arc de cerc, brăz- 

- dind partea de S:-E. a plășei şi 

"pe cea deN.-V.a comunei ; curge 

: numai. prin păduri; udă satul 

" -Acadin 'în partea de E; pri- 

: meşte pe stinga piriul Culac- 

Cizlar şi, după un curs de 4 

kil., merge de se uncște cu pi: 

rîul Valea-Cişmelii, spre a forma 
împreună piriul Acadin, ce este 

un afluent al pirtului Taiţa. 

Chiostel, sas, în jud. Constanța, 

pl.  Medjidia, cătunul comunei 

“ Alacapi, situat în. partea nordică 

a plășei și cea centrală;a co- 

munti, la 6, kil. spre N.-V. de 

cătunul ' de” reședință, Alacapi, 
şi la 1 kil. spre N. de extremi- 

tatea răsăriteană a bălței Carasu. 

„Este situat în valea Chiostel, în: 
„-chis fiind dinspre V. de dealul 

Docuzol-Bair și dinspte E. de 

dealul Chiostel și dominat fiind 

de către virful Acbalcic-Uba, 

„+ care seaflă situat la 2 kil. spre 
„N. de com. și are -o' înălțime 

de 59 metri. 

" Drumuri “comunale pleacă în 

„.. toate direcţiunile: spre Alacapi, 
-“:spre Caratai, spre: Dona-Chioi 

- “(Carol 1), spre :Docuzol și spre 
- Medjidia. Pe la Sudul săi (la 

“14ja kil.) trece calea ferată Con- 

-: Stanța-Cernavada. |   

Chioşcul-lui-Ioil, 17200;7ă, în par- 

tea de N.-E. a com. Filipești- 

de-Pădure, pl. Filipești, jud. Pra- 

hova. Aci se văd urme de zi- 

duri! vechi. 

Chioveanul, saț, în jud. R.Să- 
rat, pl. Marginea-d.-j., căt. co- 

munei Corbul. E așezat în par- 

tea de V. a comunei, în cîmp, 

“la 9 kil. spre V. de căt. dere- 

ședință, Corbul. Are o întindere 

de 10 hect. și o populație de 

| 40 fam., cu 240 suflete, din 

cari 22 contribuabili. Știii carte 
6 persoane. 

Chioveanul, vaz, în pl. Borcea, 

jud. Ialomiţa, lingă .satul Mi- 
haiiă-Viteazul. 

Chipereşti (Pipereşti), sa/, com. 
Țuţora, pl. Braniștea, jud. Iași, 

„Situat pe coasta despre N. a dea- 

lului Chiperești, pe malul drept 

al rîului Jijia. Are o populaţie 

de 12 familii, cu 181 suflete. 

In sat este o biserică, făcută 

la 1835 de locuitori, deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreţ şi 1 c- 

clesiare. In acest loc a fost al 

q-lea războii între Ştefan-Vodă 

cu fratele său Iliaș la 6943 (1435) 

Numărul vitelor e de 236 ca- 

pete, dia cari: 92 vite mari cor- 

nute, 91 oi, 16 cai și 37 rimători, 

In acest sat „fostul Domn, 

- Grigorie Ghica, a făcut în anul 

1775 o fabrică de postav. 

Chipereşti (Pipereşti), deal, pe 
coastele căruia e situat satul Chi- 

perești, com. "Țuţora, pl. Bra- 

niştea, jid. Iaşi. E acoperit de 

vii și livezi. 

Chipereşti, (Pipereşti), rup de 
" nioşie, ce ţine de com. Ruși, în 

“pl. Tutova, jud. Tutova: 

Chipereşti, (Pipereşti), zod, ju- 

dețul Iaşi, pe apa ]ijici, peste 

  
Chipurile,. piriă, 

  

care irece șoseaua națională Iaşi- 

Țuţora; mai în sus de pod se 
varsă Bahlaiul în Țijia. . 

Chiperiul, (Piperul),- dea/, în 
raionul com. Coloneşti, pl. Stă- 

nișești, jud. Tecuciii. 

Chiperiul, ziriz, com. Buda, jud. 

Tecuciii. Izvoreşte din com. Co- 

loneşti,'din dealul cu același nu- 

me, udă com. Buda în direcţie 

„E. la V. şi se varsă în Zeletin, 

_în faţa satului Salahorul. 

Chiperiul, sai Piperul, saţ, în 

jud. R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., 

căt. comunei Valea-Raţei. E a- 

șezat în partea de N. a comu- 
nei, pe o poiană din dealul 

Strejeşti, la 140 metri spre N.- 

V. de căt. de reședință. Are o 

întindere de 24 hect. .şi o po- 

pilaţie de 42 familii, cu 157 

suflete, din cari 45 contribuabili, 

Știu carte 8 -persoane, 

izvorește din 

com. Pucheni și se varsă în riul 

Dimboviţa, pe malul sting, în 

raionul comunei Cetăţeni - din - 

Vale, plaiul Dimboviţa, judeţul 

Muscel. In timpi secetoși seacă. 

Chipurile. (Veza Trupurile- -de- Pă- 
dure, jud, Muscel) 

Chira, sa vechiă, ce s'a desfiin- 

- țat împreună cu satele Risnarul, 
Ștefănoaia şi Cioricești, pentru 
a se forma com. Ghirdoveni, 
pl. Filipești, jud. Prahova. 

Chira (Virful-Babei-),. cozină, 
în com. şi căt, Calvini, județul 
Buzăii. 

Chiracul, braţ (prival), în insala 

Balta, pl. Ialomiţa-Balta, com. 

Feteşti, jud. Ialomiţa.. 

Chiraftei, saz, în com, Măstăcani,
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„pl. Prutul, jud. Covurluiii, de- 

„parte de 300 metri în spre V. 

. de reședința comunală. Terito- 

. riul întreg al moșiei, pe care se 
află acest sat, este de 2431 

hect., repartizate ast-fel: 1144 

hect. arabile, 59 vii, :49 fineţe, 
229 imaș, 96 vatra satului, 597 

, pădure şi 257 tufăriş; dintr'a- 

"cestea, 401 hect. aparţin foştilor 

clăcași împroprietăriți, locuitori 

în sat, iar restul proprietăței 
mari reprezentată prin o moşie 

cu același nume. 

- In. Chiraftei sunt 167 case, 

locuite -de 687 suflete; o bise- 

rică, zidită în 1823 de ascea- 

“ denții lui Alecu Codreanu, pro- 
prietarul moșiei, 

Chiraftei, roșie particulară de 

2145 hect., în com. Măstăcani, 

pl. Prutul, “jud. Covurluiii.: 

Chiraftei, nume, ce se dă Pirfu- 

/ul-Parului sai Valea-Parului, ju- 

dețul Covurluiii, la vărsarea sa 

- în lacul Covurluiă, unde -des- 

„parte cătunele Chiraftei de Măs- 

ăcani, 

Chiragi, com. rur., din județul 

Constanţa, pl. Mangalia. 

Este situată în partea de S. 

a judeţului, spre S$..V. de ora: 

- şul Constanţa, capitala distric- 

„tului, şi în cea meridională a 

--plăşei, spre V. de Mangalia, re- 

ședința ci. Comunele şi cătu- 

“nele învecinate cu dinsa sunt: 

Sari-Ghiol, la 5 kil.în linie dreaptă 

“(cătunul ei Acbaşi e la 6 kil. spre 

E.) spre E.; Hazaplar, la 5 kil. 

spre N., Cara-Omer, la 9 kil. 

spre V. (cătunul săi Daulul- 

". Chioi se află la 5 kil. și Canli- 

„ Cicur la 7 kil. spre S.-V.) 

Hotarul acestei comune este 

- următorul: Plecind de la hota- 
rul Dobrogei către Bulgaria, de 

„.pe muchea dealului Muraci-Bair, 

merge spre N.-E., pe mu-   
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chea dealului de mai sus; trece 

prin pichetul No. 10; urmează 

dealul Murfateea-Cairac; tae va- 

lea Cara-Dere, de unde o ia 

„spre N., trecînd la 500 metri 

spre IE. de satul Daulu-Chioi; 

urmează muchea clealurilor Me- 

- zarlic-Sirti şi Egi-luiuc; tae dru- 

mul Cara-Omer-Chiragi-Manga- 
- lia, de unde se -dirige spre N.- 

„ V., trecînd prin virfurile Chi. 

ragi II 'şi Chiragi I, tăind valea 
Tirpan-Dere, și ajunge în dea- 
lul Cara-luc; de aci hotarul se 

îndreaptă mai întîi spre N.-E., 

coborind dealul de mai sus, și la 2 

kil. spre S.:V. de satul Hazaplar 

se oprește apucînd puţin spre $.; 
. apol,spre E., taie valea Casimcea, 

trecînd prin virful Casimcea şi 

ținînd muchea dealului Hazaplar 
şi aceea: a -dealului Casimcea 

pănă la încrucișarea drumurilor 

Hazaplar - Mangalia . şi Chiragi- 

- Gheringec. De aci hotarul se 

îndreaptă spre S., ţinind dealul 

Casimcea; trece prin virful Co- 
pacci pe la V. de movila Asan. 

Oba-Tepe; se dirige de aici spre 
S.-V., urmind valea Nalbantul ; 

trece pe la E. de ruinele satu- 

“lui Nalbant, tăind Valea-Man- 

” galiei și drumul Cara-Omer-Man- 

galia; urcă dealul Sari-Ghiol,pănă 

în virful Sari-Ghiol, de unde o 

ia spre S.-E., pe muchea dealu- 

lui sus numit; trece prin virful 

Sinir-Tepe; intră în valea Po- 

pucci, pe la satul Popucci, pe 

care o urcă pe lingă ciflicul Ca- 

ciamac, pănă la muchea dealu- 

lui Popucci, lingă movila Cara: 
- Tepe. De aici hotarul ia direc- 

ţia vestică pe muchiile dealu- 

rilor Popucci, Cadi-Chioi şi Hoș- 

_cadin; tae valea Cuciuc-Dere- 

Culac ; trece pe lingă pichetele 

cu No. 4, 3șio;urcă în dealul 

Muraci-Bair, în dreptul piche- 

tului No. 10, de unde am plecat. 

Forma lui este aceea a unui 

dreptunghi, neregulat a cărui 
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lungime e de 69 kil: Intinderea 
totală a teritoriului e de 21222. 
pogoane; saii 10345 hect.: | 

Se mărginește la N. cu com. . 
rur. Hazaplar și cătunul săii 
Mustafaci, de care .se desparte 

prin dealurile Hazaplar şi Casim- 
cea; la E. cu com. rur, Sari- 

Ghiol și căt,- Hagilar, de care 

se desparte prin dealul Casim- 
cea, valea Nalbant, dealul Sari- 

Ghiol şi valea Popucci;-la S, 

cu „Bulgaria, de care. se des- 

„parte prin dealurile Cadi-Chioi, 

Popucci şi Hoşcadin; iar la V. 

cu com. rur. Cara - Omer, des- 

părţindu-se prin dealurile Mu- 

raci-Bair, Murfatcea-Cairac, Egi- - 

Iuiuc şi Cara-luiuc. 

Relieful solului săti este des- 

tul de accidentat. Este brăzdată 

- de 'culmea Cara-Omer la V., de 

culmea Ilanlic la E., culmea Mu- 

raci la S. și culmea Hazaplar 

la N. | 

Dealurile cele mai însemnate 

sunt; Cara-luiuc, cu virful Chi- 

ragi 1 (120 m.), dominînd văile 

Daulu-Chioi-Culac, Tirpan-Dere; 

dealul Tirpan, ca: vîrful Tirpan 

(104 m.), Hazaplar (120 m.) şi 

“Casiimcea, cu virfurile Casimcea 

(105 m.) și Copucci (113 m.), 

dominînd văile Casimcea şi Nal- 

bant, satele Chiragi, Deleuruși 

şi Nalbant, valea Mangalia şi 

drumul Cara-Omer-Mangalia, la 
„N. acoperite cu semănături și 

fineţe şi făcînd parte din cul- 

mea Hazaplar; Sari- Ghiol cu 

- virfarile Deleuruși (70 m.), Sa- 

ri-Ghiol (91 m.), Sinir-Tepe (102 

m.), Sinîr-Tepe-Cadi-Chioi (106 
m ), avind ca prelungire vestică 

dealurile Chiragi, cu virful Ulala 

(103 m.); Deleuruşi (70. m.) şi 

„Acargea, cu virful Sînîr - Tepe- 

Cadi-Chioi (106 m.) la E., do- 
“minînd satele Chiragi, Nalbant, 

„ Deleuruși, Acargea, Hoșcadin, 

Cadi-Chioi, Popucci și acoperite 

cu fineţe și semănături; dealul
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Egi-luiuc, cu virfurile Cara- luc 
(117 m.), Chiragi II (123 m.), Me- 
zarlic-Sirti, cu vîrful Valali (102 
m.); Acargea, cu virful Acargeal 
(107 m.), ambeleale culmei Cara- 
Omer, brăzdează com. la V., do- 
minînd văile Mangaliei cu adia- 
centele Tirpan- Dere și Daulu- 
Chioi, satele Acargea și Valali 
din partea vestică, de natură pu- 
țin stincoasă, acoperită cu pă- 
șuni și fineţe, Dealurile Mur- 
fatcea - Cairac (129 m.), Valali- 
Bair (109 m.), Hoșcadin cu vir- 
ful  Buiuc-Tepe-Hoșcadin (117 
m.), Cadi- Chioi (105 m.), Po- 
pucci cu virful Cara-Tepe (91 

m.) toate ale culmei Muraci- 
Bair, brăzdează com. la S,, do- 
minînd valea Mangalia cu adia- 
centele sale Daulu-Chioi-Culac, 
“Cara-Dere, Cuciuc-Dere - Culac, 

- Cadi-Chioi și satele Valali, Hoș- 
cadin, Cadi-Chioi și Popucci din 
partea de S., de natură pie- 
troasă, făcînd malul stîng al văci 
“Mangalia înalt și stîncos şi aco- 
perite cu fineţe și semănături, 

Movile sunt 25, respîndite în 
diferite direcţiuni, mai cu sea- 
mă în partea estică; ele sunt 
parte naturale, parte artificiale 
şi acoperite cu verdeață. 

Cursuri de apă proprii zise 
nu brăzdează com.; văile însă 

“sunt numeroase și însemnate. 
Teritoriul comunei este brăz- 

„dat de valea Mangalia cu adia- 
„ centele sale. Ea vine din Bul- 
garia cu numele de valea Po- 
pucci,: pănă la satul Cadi-Chioi; 
de aci ia pe cel de pe valea 
Hoșcadin pănă la satul Hoșca- 
din, de unde poartă numele de 
valea Acargea pănă la satul cu. 

“același nume. De aci se nu- 
- mește Chiragi pănă la satul 
- Deleuruşi, de unde se numește 
Sari- Ghiol, pănă la deschi- 
derea ei în capătul extrem ves- 
tic al lacului Mangalia. Are o 
lungime de 25 kil. și sub dife-   

ritele ci numiri trece prin sa- 
tele Cadi-Chioi, Hoșcadin, Acar- 
gea, Chiragi, Deleuruși, Nal- 
bant, Sari-Ghiol şi Acbaşi. Malu- 
rile sale sunt înalte și pietroase. 
Prin ea merge Cara-Omer-Man- 
galia. Adiacentele sale sunt toate 
pe stînga (cele de pe dreapta sunt 
scurte și fără însemnătate). Prin- 
cipalele sunt: Cadi-Chioi-Ceair, 
ce se deschide lingă satul Ca- 
di-Chioi; Hoșcadin-Culac, înaltă 
şi stincoasă, deschizindu-se la 
V. de satul cu acelaşi nume; 
Valali, formată din văile Dau- 
lu-Chioi-Ceair, Cara-Dere şi Cu- 
ciuc-Dere-Culac, unindu-se în sa- 
tul Valali, și care se deschide 
la $. de satul Acargea; Tirpan- 
Dere, lingă satul Chiragi; Ca- 

- simcea, la E. de același sat; 
Nalbant și Deleuruşi, înalte și 
stincoase, lîngă satele cu ace- 
lași nume. 

Cătunele care compun comu- 
na sunt următoarele: Chiragi 
saii Cheragi, reședința, în par- 
tea nordică a comunei, pe am- 
bele maluri ale văei Chiragi saă 
Mangalia, închis de dealul Tir- 
pan la N., Egi-luc la V., Chi- 
ragi la S. şi S.-E., întinzîndu-se și. 
pe valea Tirpan-Dere în sus și 
așezat pe un teren pietros, Ca- 

sele sunt așezate d'alungul dru- 
“mului Cara-Omer-Mangalia. Sunt 
mari, bine zidite, înconjurate cu 
grădinițe şi așezate pe patru 
uliți ce se întretaie cruciș. De- 

-leuruşi, în partea estică a co- 

munti, la 2 kil. spre E. de că- 

tunul Chiragi, reședința comu- 

nei, în valea Mangalia sau Chi- 

ragi, închis de dealurile Casim- 

cea la N. şi Deleuruși la S,, în- 

„ tiazîudu-se și pe pietroasa vale 

Deleuruși și înconjurat de stînci 

înalte și frumoase; satul e așe- 

zat pe un teren pietros; casele 

sunt mici, îngrămădite şi aşe- 

zate pe vre-o două uliți mici și 

strimte. Acargea, situat în par- 

  

  

    

tea centrală a comunei, la 4 kil. 
spre S. de satul Chiragi, reșe- 
dința comunei, pe valea Acar- 
gea saii Mangalia, închis și do- 
minat la V, de dealul Mezar- 
lic-Sîrti, cu virfurile Arcagea I 
și Valali, iar la E. de dealul 
Chiragi, cu virfurile Ulala, Che- 
ragi şi Arcagea II, și Acargea 
cu virful Sînîr-Tepe-Cadi-Ciioi, 
așezat pe teren stincos. Valali, a- 
șezat în partea meridională a co- 
munci, la 5 kil. spre S.-V. de căt. 
Chiragi, reședința comunei, pe 
valea Valali la întrunirea celor 
trei văi ce o formează: Dauluc- 
Chioi-Ceair, Cara - Dere și Cu- 
ciuc-Culac-Dere, închis şi domi- 
nat la N. de dealul Mezarlic-Sirti 
cu virful Valali, la S.-V, de dea- 
lul Valali, la S.-E. de dealul Hoș- 
cadin, cu virful Buiuc-Tepe-Hoș- 
cadin, la E. de dealul Acargea 
cu virful Sînir-Tepe-Cadi-Chioi. 
Hoșcadin, în partea de Sud 

a-com., la 6 kil. spre S. de 

satul Chiragi, reședința comunei, 

este format din cîte-va case așe- 

zate pe un teren înalt și stîncos, 
între văile Hoșcadin (sai Manga- 
lia) și adiacenta sa Hoșcadin-Ce- 
air; e închis și dominat la N. şi E. 

de dealul Acargea cu virful Sinir. 

Tepe-Cadi-Chioi, la S. și V. de 

dealul Hoșcadin cu virful Buiuc- 
Tepe-Hoșcadin. Cadi-Chioi, a- 

șezat în partea meridională a 

com, la 7 kil., spre S. de căt, 
Chiragi, reședința comunei, pe 

văile Popucci (sati Mangalia) şi 

Cadi-Chioi- Ceair, la întrunirea 
lor, pe un teren pietros închis 
şi dominat la N. de dealul 
Sari-Ghiol cu virful Sînir-Tepe și 

Acargea cu virful Sinîr-Tepe- 
Cadi-Chioi, la S$. şi V. de dealul 

Cadi-Chioi, la S.-E, de dealul 

Popucci. E un sat măricel cu 

aspect plăcut, înconjurat de 

stinci înalte. Casele sunt bine 

zidite și strînse la un loc. Afară 
de aceste sate mai avem și



CHIRANA 

ruinele a trei” sate, ce azi .sunt 
reduse la cîte-va locuințe. Focul 
și năvălirile turcești din alti- 
mul războiă:le-aii distrus. A- 
ceste sate sunt: Casimcea, la N. 
comunei, la 2 kil. spre N.E. 
de cătunul Chiragi, reşedinţa 

„ „comunei, pe un teren înalt şi 
pietros al văci Casimcea, închis 
și dominat la Vest de dealul 
Tirpan cu virfurile Tirpan și 
Chiragi II, la N. de dealul Ha- 

zaplar cu virful Casimcea, la E. 

" şi S. de dealul Casimcea ; astiizi 
mai sunt cite-va case răspîndite. 

Nalbant, așezat în partea de E, 

a comunei, la 3 kil. spre E. de 
cătunul Chiragi, reședința co- 

munei, pe valea. Sari-Ghiol (saii 

Mangalia), pe drumul Cara- 

Omer-Mangalia, lingă valea Nal- 

bant, înconjurat cu stînci înalte 
și găurite; e compus din citeva 
case răspindite, dominate la N. şi 

V.de dealul Casimcea, la E. de 

movila Asan-Oba-Tepe, și la. S. 

de dealul Sari-Ghiol cu virful Sari- 

Ghiol. Popucci, în partea de 

- S. a comunei, la 7 kil. spre S.- 

"E. de cătunul Chiragi, reșe- 

- deal -Popucci la S. 

dinţa comunei, pe valea Popucci 

(saii Mangalia), pe un teren 

pietros ' dominat de stîncosul 
şi V. şi 

culmea Ilanlic la N. şi E. cu 

vîrfurile Popucci și Murzac-Tepe. 

Populaţia comunei în 1892 cra 

de 194 familii sai 861 suflete. In 
1896 populaţia era de 1066 sufle- 
te, din cari: 459 bărbați, 402 fe- 
mei; 460 - necăsătoriți, 376 că- 
sătoriţi; ştii carte 8, nu știii 853. 

Din aceştia, 534 sunt cetățeni 
Romiîni, 327 supuşi străini; SS 
ortodoxi, 268 luterani și cato- 
lici, 505 mahometani. 

În com. sunt 467 agricultori 
“și meseriași; 1 comerciant; îm- 
proprietăriţi sunt 810, neîmpro- 
prietăriți gr. 

Sunt 257 contribuabili. 
In ceea-ce privește întinderea   
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şi felul terenului, cele 10345 
hect. ale comunei se împart ast- 
fel: 84 hect. teren neproduc- 
tiv (ocupat de vatra satelor); 
10361 hect. teren productiv 

- (din cari 3515 hect. ale statu- 
lui cu proprietarii și 6746 ale 
locuitorilor); din acesta: 6812 
hect. teren cultivat (din care 
2270 hect. ale statului cu pro- 
prietarii şi 4542 'hect. ale locui- 
torilor); 1522 hect. teren ne- 
cultivat (din care 405 hect. ale 
statului cu proprietarii şi I1I7 
hect. ale locuitorilor); 1926 
hect. teren izlaz (din care 839 
hect. ale statului cu proprietarii 
şi 1087 hect.. ale locuitorilor); 
1 hectar teren vii (al locuitori- 
lor). 

In comună sunt 191 plugari, 
cari aii: 185 care și căruțe, 
114 pluguri, 21. mașini de se- 
cerat, 9 mașini de bătut porumb, 

24 grape de fier și 2 trioare, 
Animale sunt: 390 cai, 737 

boi, 10 bivoli, 29 asini, 14700 

oi, 36 capre, 114 porci; în to- 

tal 16036 capete. 

Sunt 7 mori de vînt. 
“Comerciul se face de 3 co- 

mercianţi, prin gara Murfatlar, 
la 60 kil. spre N.-V. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 5569 lei și la chel: 
tueli de 1745 lei. 

Căile de comunicaţie sunt: 
calea judeţeană Mangalia-Cara- 
Omer, care trece prin comună ; 
apoi drumuri vecinale și comu- 

.nale, cari unesc cătunele între 

ele și cu satele învecinate, ca 

Sari-Ghiol, Hagilar, Copucci, Ca- 
simea, Hoșcadin, Valali, etc. 

Biserică ortodoxă nu este în 

comună, populațiunea creștină 

fiind puţin numeroasă; catolicii 

ai 2 case de rugăciuni și ma- 

„ hometanii ai 3 geamii, deser- 
vite de 3 hogi. 

Chirana, movilă, în jud. Ialo-   

CIHIRCEȘTI - 

„mia, pl. Ialomiţa-Balta, terito- 
riul comunei Piua-Petrii. 

Chirana, Zădure, a statului, în 
plasa Ialomiţa-Balta, com. Țăn- 
dărei, jud. Ialomiţa. Formează 
cu pădurea Cotul-Epurelui, un 

trup de 275 hect., avînd esenţă 
de stejar, 

Chirca, saţ, pl. Cobia, cătunul 

comunei Cojocarul, jud. Dim- 
„boviţa. 

Chirca, sai. Chirculeasca, sa, 
„pl Sabarul, județul Ilfov; face 
parte din: com. rur. Virtejul- 
Nefiiii, Este situat la E. de Vir- 
tejul, pe țărmul stîng al rîului 

- Sabarul: 7 
"Are o populaţie de 141 lo- 

cuitori, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
291 hect., din cari 200 aparțin 

d-lui G. Săvulescu și 91 locui- 
" torilor.. Proprietarul cultivă 140 
hecţ. (24 sterpe, 20 izlaz şi 7 

pădure). Locuitorii cultivă 62 
hect. (15 sterpe și 14 izlaz). 

Comerciul se face de IL cîr- 
ciumar. ” 

Numărul vitelor mart e de 

100 şi al celor mici de-ro, 

Chirca, pisc, pl. Jiul-d.-mj., corn. 
Livezile, jud. Dolj. 

Chirca, zise, la distanță de 1 kil. 
de com. Prundeni, pl. Oltul-d. e. 
jud. Vilcea. 

Chirceşti, sal, în partea de N, 
a comunei Miclești, pl. Crasna, 
jud. Vaslui, Se compune din 
trei sate: Chircești-Ruşi, situat 

„pe înclinarea sud-estică a po- 
dișului dealului Văei-Seci, Lo- 
cuitorii acestui sat sunt colo- 
niști din Bucovina, veniţi aici 
după 'luarea acestei provincii 
de către Nemţi; Chircești-Mol- 
doveni, situat pe coasta nord.
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. vestică: a dealului Văei-Seci - şi 

Văleni, situat sub poala dea- 
lului cu același nume. Are o 

„suprafață de 1558 hectare, din 

„cari. 236 hect, sunt pădure și 

„852. hect, loc de. arat, finaț, 

- imaș, ale proprietăţei, iar 470 
: hect. :sunt ale locuitorilor, cu 

o populaţie de 148 familii, sai 

600 suflete, din cari 2 familii * 

Evrei. 
:„ Are o biserică, deservită de 

I preot și 2 eclesiarci, făcută 
la anul 1810 de Al. Hrisoverghi, 
fost proprietar al. moșiei, 
Sunt 3 iazuri și 3 cîrciumi, 
Numărul: vitelor e de 442 

vite mari cornute, 42 cai, 1350 

oi şi :139 rimători. 

Locuitorii posedă: 72 plu- 
guri” şi 61 care cu boi și cu 
cai. Sunt S1 stupi. 

Chirceşti, dza/, formează hota- 
“rul între satele Șerbești din co- 
muna Cortești și Chircești, din 
com. Micleşti, pl. Crasna, jud. 
“Vaslui. Incepe din șoseaua Vas- 
luiit- „laşi si continuă spre E, 

Chirceșt, pirta, izvorește de sub 
dealul numit I-acul, din satul 

Chircești-Ruşi, comuna Miclești, 

pl. Crasna, judeţul Vasluiu. Se 

"unește mai jos, cu. un izvor de 
la locul numit Rața, după care 
luînd direcțiunea spre S., trece 

„prin “mijlocul satului Miclești, 

iar la: marginea satului despre 
S., primind Piriul-Fundăturei ce 

izvorește din Valea-Fundăturei, 
„îşi ia direcțiunea spre V., apoi 
„la locul numit. Valea-Racului, 

mai primește. un. alt 'piriă ce 
„vine din satul Popești. De a- 
colo sub numele - de Popești, 

-- formează o singură albie; trece 
„prin. un iaz de pe teritoriul 
*tom. Soleşti, tae apoi şoseaua 
-: naţională Iași-Vasluiii, şi nu de- 

:parte de ea, se -varsă în piriul 
: Vaslueţ,   
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„Chirchineţul. friva/, jud. Brăila, - 

la S. de Coităneasa; începe din 

- dreapta Cremenei, o ramură în- 

" cepe de la V. de prival și dă 

în japșa Ecapa la E.; alta începe 
din V, privalului şi dă în ieze- 

rul Gisca la S..V. 

Chirci, sa, face parte din com. 

rur. Bărăşti-de-Vede, pl. Vedea- 

*d.-s., jud. Olt.: Cade în centrul 

- comunei, mai spre S.:E. de că- 

“tunul Bărăști. Are o populaţie 
de 560 locuitori, 

Chircia, pădure, în partea de S. 

a comunei Dracșani, pl. Mileti- 
nul, jud. Botoșani, compusă din 

stejar și carpen. Are o.supra- 
faţă de 429 hect. 

Chircu, deal, pe. teritoriul satu- 

lui Ivăncşti, com. Păltinișul, pl. 

Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii. 

Chircu, Ponor, „pe teritoriul sa- 
tului Ivănești, com. Păltinișul, 
BL. Prutul-d.-j.,: jud. Dorohoi, 

Chireu, vale, se, întinde pe lingă 
dealul Chircul, com. Păltinișul, 

- pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiă. 

Chirculeasca, moșie, în judeţul 

Buzăii, com. Costești, cătunul 

Groșani, are go hectare, toate 

: arabile, 

Chirculeasca, moșie, în județul 

Buzăii, comuna Simileasca, căt. 

Spătarul. Are ş8 hectare, din 

care 40 arabile, 6 fineață și 12 
pădure. : 

Chirculeasca. (Vezi Chirca, pl. 
„ Sabarul, jud. Ilfov). 

Chirculescul, deal, comuna Le- 

„urdeni,' plasa Podgoria, judeţul 
Muscel. 

Chirculeşti, căzu, pendinte de 
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com. Stoeneşti - Chirculeşti, pl. 

Cilniştea, jud. Vlașca. E situat 

pe malul drept al apei Arge- 

şul. Suprafață totală a moșiei 

este de 1800 hectare, s'a dat 

la 1864 la 40 locuitori împro- 

„prietăriți “152. hectare. Venitul 

anual este de 22.000 lei, Este 

departe de București 24 kil,, 

de Giurgiu 48 kil.; pe la mar- 

ginea despre V. a satului trece 

apa Neajlovul, care se apropie 

„aci de riul Argeșului. Are o 

" pădure de' luncă de 170 hec- 
„tare, 

Chirculeşti, sai Măriuţa, căzeu, 

- în jud. Vlașca, pendinte de com. 

Ruși-lui- Asan. 

Chirculeşti, ma/ala, în comuna 
rur. Greci, pl. Motrul-d-j- jud. 
Mehedinţi. 

Chirculeşti, mahala, în județul 
Mehedinţi, plaiul Cloșani, com, 

Baia- de-Aramă,. 

Chirculeşti, pirta, în com. rur. 
- Ruptura, pl. Motrul-d.-j., jud. 

Mehedinţi. 

Chirculeşti (Fraţii-), vec/ie-uu- 
mire a căt. Groşani, din: com, 

„ Costești, jud. Buzău, 

Chirculeşti (Fraţii-), moșie, în 
com. Costeşti, căt. Groșani, jud. 

Buzău. Are 90 hect., din care 

„14 pădure, restul arabil. 

Chirdolul. (Vezi Zăvoaiele-Sfin- 
țeştilor, jud. Olt). 

Chiriac (Moara-lui- Alexe-), 
locuiuță îisolată, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul comu- 

nei rurale Ali-Bei-Chioi, și al 

cătunului Acadin. E situată în 

partea sud-estică a plășei și 
nord-vestică a comunei, pe ma- 

lul sting al piriului Valea-Bo-
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clogea, afluent al pîriului Taiţa, 
la „poalele dealului Boclogea. 

Chiriac ( Puţul-lui-Moş-),  /o- 
cuință izolată, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe teritoriul com, 
rur. L.uncaviţa, în partea nord- 
vestică a plășei şi a comunei, 

* pe o vale între dealul Milan şi 
Movila-Mare şi lingă nişte vii, 
la 2 kil. 

Luncaviţa. 

Chiriacul, - comp. ritr., compusă 
din 'cătunelele: Beiul, Chiriacul, 

Moșteni - Călărășani, și cu tru- 

“pul nelocuit Măcărăul, pl. ] Mar. 

ginea, jud. Vlașca: Chiriacul cu 
" Beiul, aparține d-lor Apostol 
Mănescu, I. C. Bălăceanu și 

Ferdinand Ghica. E situată pe 
"valea cu .același. nume, la mar- 
ginca plășei despre Cilniștea, de- 

parte de Bucureşti de s$ kil,, 

de Giurgiu de 26 kil. și de Stă- 
„neșşti, reședința. plășei, de 14 

+ kilom, 

“ Suprafăța totală a moșiei este 
7008 hect.. Măcărăul are 400 
hect. și Călărășeni-Moșteni 388 

hect. Estimată de Creditul Fun- 
ciar Rural din București, numai 
două părți din Chiriacul cu Be- 
iul, ca avind o valoare der 
milion lei, este 'arendată cu 
70000 lei. Măcărăul se aren- 

“dează cu Gubavia ce aparține 
statului cu 8600 lei. Cătunul 
Moșteni-Călărășani cu o supra- 
față de 395 hect. și Măcărăul 

” nelocuit, are'o suprafață de 400 | 
hect. Pe Măcărăul este pădure . 

pe Chiriacul 25 
hect. In toată com. s'a' împro- : 

"de 400. hect,, 

prietărit după legea rurală 5o2 
“locuitori, luînd o suprafață de 

1400 hect. Această comună are 

3 biserici, deservite de 2.preoți 
și 4 cîntăreți. 

- Aceste cătune sunt depărtate | 
Aci este: “între ele la 6! kil, 

o școală de zid, bine întreținută 

spre N.-V, de satul 
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cu 4 clase .mixte condusă de o 

învățătoare. In.1888 a fost fre- 
“cuentată de 59 băeți și 1 fată, 

* din go băeţi și şo fete cu vir- 

stă de școală, .In această co- 

mună, în.1887, a fost 2547 su- 

flete, cu 545 familii, din cari 

„482 contribuabili, . 

Budgetul comunei pe 1888 era 

de 19122 ei la venituri. și de 

17470 lei la cheltueli, 
În 1887 s'a arat 3800 hect. 

“Vite sunt: 1040 boi, 260 bi- 

voli, 2260 cai, 3600 oi, 150 ca- 

pre, 45 rimători şi 42 asini. 

In sat se află două eleștae; 

ambele sunt pe valea Chiriăcul. 
Sunt 10: circiumi; o moară 

de foc. 

Chiriacul, câ/uu, pendinte de co- 
muna Chiriacul, .pl. Marginea, 

jud. Vlașca. ă 

Aci e o.biserică făcută la 

"1824 cu hramul Adormirea-Mai- 

cei-Domnului, deservită de 1 

preot şi 2 dascăli. 

In acest cătun este școala 

comunală și primăria. - 

Chiriacul, colină, în jud. Buzăă, 
: com, și căt, Lapoşul, acoperită 

de semănături. 

Chiriacul, ponor, pe teritoriul sa- 

tului din com. Păltinișul, plasa | - 

Prutul-d.-j-, jud. Dorohoii.. 
y- 

Chiriacul, piriiaş, în com. Vina | 
tori-Neamţului, pl. de . Sus- Mi 

"locul, 'jud. Neamţu. Izvorește ; 
“- din munți ce se ridică spre N.- : 

E. mănăstirei Neamţu, şi: se: 

“varsă pe stînga piriiașului Nem: , 

țișorul. 

Chiriacul, pâriă, în com. Borca, - 

" judeţul Suceava ; izvorește „din, 

muntele Secul şi, după un curs . 

de peste 3 kil., se varsă în Bis- .|- 

trița; formează hotar între com. 
"Borca şi Mădeiul.   

CIHIRICEASCA 

Chiriacul, priza, jud.. Brăila. 
Incepe. din Dunărea-Vapoarelor 
şi dă în iezerul .Cucova, 

Chiriacul, va/e, ce trece prin 
„cătunul Chiriacul, pl. Marginea, 

„judeţul Vlașca; pe. această vale 

:.este un eleșteui, : 

Chiriacului ( Fintina-), fint?nă, 
în orașul “Craiova, pl. ' Ocolul, 
jud. Dolj. 

Chiriacului (Izvorul=),. izvor, 
în jud. Buzăii, com. și căt. La- 
poșul. 

Chiriazi (Dealul-),. co/iziă,. în 
judeţul Buzăi, comuna și căt. 

„Cislăul. Incepe dintre: 'cătunele 
Buda și Scărișoara şi se întinde 

»" pănă la: Muchea-Hoţilor. !! 

Chirica, dea/, la marginea de V. 
a comunei Crăești,- plasa Stăni- 
şești, jud. Tecuciă. Este o 'ra- 
mificaţiune a, dealului Bălăteşti ; 
"merge în direcţie d de la Va E. 

Chiricanul, vale, jud. Vlașea, 

începe. din Vișina, - “merge pe la 

-- hotarul Petrești, Hanul-lui- Pală, 

Sirbeni cu Moara- din- Groâpă, 
Udeni cu Vadul- Stanchei și se 

"varsă în Neajlov pe la “Vină- 

tori; se află în. - plasa: Neajlo- 
vului. Ea i 

Chiricea, loc. (Vezi Șerbănești, 
localitate, com. Eset, „plasa 

“Mijlocul, jud. Faleii) ) 

Chiriceasca, pădure, supusă re-. 
 gimului silvic, :coră.“-Glimboce- 

lul, pl: Podgoria; :juă..::Muscel, 
avînd împreună : cu :trupurile: 
-Goleasca, Băneasa,;: Dinuleâsa, 
Cilceasca,  Tomeaşca;:: Gheră- 

„ soaia' și -Chiţeasca, :0 ! întin- 
dere de .1350 hect. 'compuse 

“din stejar, fag, cârpen “și 'ju- 
gastru. e
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Chiriceni, zăzure. (Vezi Pomirla, 
pădure, com. Pomirla, pl. Pru.- 
tul-d -s., jud. Dorohoiii). 

Chiriceşti, sot, face parte din 
com. rur. Cermegești, pl. Cer. 
na-d.-s., jud. Vilcea, Aci e re- 
ședința comunei. Are o popu- 

laţie de 310 locuitori (140 băr- 

baţi și 170 femei). Copii în vir- 
stă de școală sunt 44. 

Chiricuș, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., de pe teritoriul 

comunei Leontinești, 

Chiricuţa (Riurenii-Noi), sas, 
"jud. [lfov, face parte din 'com. 

tur, Pirlita-Săruleşti, pl. Nego- 
cești. Este situat spre S. pe 
Pirlita. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
335 hect. proprietatea d-lui P. 
Riureanu, din cari se cultivă 150 
hect. (148 'sunt sterpe, 35 izlaz, 

"restul vie). 

„ Populaţia e de 32 suflete. 
Numărul vitelor mari e de 

65 şi al celor mici de. 32, 

Chirie, ; iaz, jud. Buzăă, pl. Taz- 
lăul-d.-j., com. Ripile, lingă sa- 
tul Pătrășeani, 

Chirigelul, sad Chiricelul, vîrf 
de munte, jud. Bacăiă, pl. Munte- 
lui, com. Comăneşti, situat la 
S. de virful Leloiţa, î în şira La- 

" poşului, 

Chirigul. N „ Bicazul, moșie, jud. 
Neamţu), ' 

Chirilă, saz, pe moșia şi în com. 
„Broşteni, jud. Suceava. Inșirat 

pe țărmurile piriului cu: acest 
nume, numără 72 case, popu- 
late cu 75 capi de familie, sau 
268 suflete, din cari 135 băr- 
baţi și 133 femei. Are 76 con- 
tribuabili. Improprietăriți la 1864 
sunt: 9 fruntași, 17 pălmași și 

  

  

II codași, stăpînind 145 fălci, 
afară de cei cu cite 10 prăjini. 
Biserica din Cojoci şi școala din 
Crucea servesc acestui sat. O 
singură cărare pentru pietoni și 
călări ce duce la schitul Rarăul, 

„leagă satul de reședința comunei, 
In 1803, «Chirilul răzășesc a- 

vea 35 liuzi ce plăteati 936 lei 
„bir anual». (<Uricarul», VII, p. 

255). 

Chirilă, deal, jud. Neamţu, în 
ramura Tazlăul, pe teritoriul mo- 
şiei Tarcăul. 

Chirilă, zî7/, pe dealul Nucetul, 
com. Chiojdeanca, pl. Podgoria, 
jud. Prahova. 

Chirilă, griud, în jud. Tulcea, pl. 
Sulina, pe teritoriul com. Satul- 
Noii (şi pe al cătunului Letea), 
în partea de V. a plășei și a 

comunei. Are forma lunguiață, 
întindere de 20 hect. E nepro- 
ductiv. 

Chirilă, zârîiaș, pe moșia Tar- 
căul, com. Pingarați, pl. Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu; izvorește 

din coastele despre S.-V.a ra- 
murei Tazlăul, vărsîndu-se pe 
partea dreaptă a piriului Tar- 

căul, în dreptul schitului Tar- 
căul. 

Chirilă, p7rî4, ce străbate satul 

cu acest nume, jud. Suceava. 

Izvorește de sub Todicescul, și, 

după un curs de 412 kil., în 
care a învirtit 2 moriște, se a- 
runcă în Bistriţa. 

Are de tributari pe: Surgelul, 
Piriul-A rşiței, Piriul-lui-Holoboca 

şi al Afinișului, 

Chirilă,: fznzină, în com. Buneșşti, 
pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Chirilă (Poiana-lui-), poiană, 
în com. Bozieni, pl. de Sus-Mij- 

      

  

locul, jud. Neamţu, formată în 
* făşia pădurei ce se întinde spre 
Sudul pădurei Corboaia, în a- 
propiere de poiana Crucerul. 
Terenurile sale servă pentru ară- 
tură. 

„Chirilei (Dealul-),. dza/, servă 
de imaș satului Buda, din com. 
Dolhasca, jud. Suceava, și con- 
ține bogate cariere de piatră 
bună de construcție. . 

Chirilenilor (Piriul-). (V. Tăe- 
turile, pîriii, jud. Suceava). 

Chirileşti, cătun, al com. Mlăje- 
tul, jud. Buzău. E situat pe ma- 
lul drept al rîului Buzăul, puţin 
mai jos de Gura-Cătiașului, sta- 
țiune de birji în: drumul băilor 
Bisca. Are 190 locuitori și 38 
case, 

Chirileşti, sai Oarba, în com. 
Rogojeni, pl. Horincea, jud. Co- 
vurluii, în partea vestică și la 
depărtare de vr'o ş kil. de re- 
ședința comunală. Are o popu- 
lație de 250 case, 226 familii, cu 
I115 suflete. E cel mai mare 
cătun, din com. Rogojeni. Lo- 
cuitorii, foști clăcași împroprie- 
tăriţi, posedă vr'o 520 hectare 
pămint, iar restul moșiei apar- 
ține proprietăței mari. In acest 
sat e o biserică, cu hramul Sf. 
Spiridon, deservită de 1 preot 
şi 2 cintăreți. Este și o școală. 

Chirileşti, zădure, în spre V. de 
satul cu același nume, com. Ro- 
gojeni, pl. Horincea, jud. Co- 
vurluiiă. 

Chirileştilor (Valea-), va/e, pe 
care e așezat satul Chirilești, 
jud. Covurluii. 

Chiriloaia, cătun, jud. Brăila, si- 
tuat în partea de mijloc a o- 
strovului Ruptura, la Est de



CIIRILOAIA 

Chiscani „Şi la N.-E. de Iezerul- 
lui-Moș-Stan.: 

Chiriloaia, baltă mocirloasă, în 

Chiriloaia, deal, se întinde de ; . 
la E.la'S., în marginea sătului | 
şi com. Bohotinul, pl.  Podoleni, 

„jud. Fălciu. , 

suprafață de 50 prăjini, pe şe- 
sul! Siretului, î în” coni. Stolniceni, 
jud. Suceava... 

Chiriloiul, ci jud. Brăila, si- 

Chirișlic, sas, în judeţul Tulcea, | 

tuat în partea de N. a ostrovu- 
lui Ruptura. 

„plasa Istrului, căt. comunei. 'Toc- 

--sof, așezat în partea de S.a | 
.:plășei și a comunei, pe malul 

sting al piriului Casimcea sai b=] “ 

„“Taşăul, la 3 kil; spre S.: de re- 

„. şedinţă. Intinderea “e de 18 hec- 
tare. Populaţiunea este toată tă- 

„tărească. Sunt 28 fam;, cu 92-sufl. 

În apropiere se află și,o peșteră, 

într'o vale cu pereții stincoși. 

Chirişlic,. deal, în jud. Tulcea; 

pl. Istrului, pe teritoriul: comu- 
nei Tocsof și''pe'-al cătunului 

:Chirișlie. Se desface din dea. 

lul Ghelingec-Bair ;.se îndreaptă 
spre:E., avind o' direcţiune ge- 
nerală 'de la S..V. spre N.-E., 

„brăzdind partea sud-vestică “a | 
- plășei și a comunei, Se întinde | 
. printre piriul Casimcea şi aflu- 
„entul săi valea Chirișlic,. pe 
- “care o. închide între dinsul și 
„ dealul Cara-Tepe-Bair. De o- 

„ parte şi. de alta,-păreţii lui sunt 
„-stincoşi şi stratificaţi. In dealul 

Chirișlic, se găsește o peșteră 

. “formată de o dislocaţie a stîn- 

.“cilor și - care-a, fost mărită de 

ciobani. Dealul are 137. metri 

înălțime. Este punct trigonome- 

„ tric de 'rangul al 3-a, dominind 

- asupra, satului Chirișlic: Este a- 

."coperit cu păşuni și finețe. 

57470. Afavele Diclionar Geografic, Vol, 1, 

Chirişlic-Bair, deal, în județul 

„Tulcea. şi: Constanţa, 

"Chirişlic-Culac, : 'va/e, 

i - cătunului săi 

„face din dealul Canli, şi îndrep- 

E tîndu- -se către N., merge „printre   
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Chirişiic; pârtia, în jud. Tulcea; 
: pl. Istrului, pe teritoriul comu- 

nei Tocsof și pe al cătunului 
Chirişlic. Izvorește din dealul 

" Chirișlic-Bair; se îndreaptă spre 
"Nu avînd o direcție generală de 

la S.V. spre. N.-E., brăzdind 
partea sudică a plășei și a co- 

„munci. Curge printre dealurile 
Cara-Tepe-Bair și Chirișlic-Bair, 
şi după 4 kil. de curs, se varsă 

„în: piriul . Casimcea, pa dreapta, 
ceva mai jos de satul Chirișlic, 

Malurile sale sunt stincoase.: 

| Chirişlic - Bair, dea/, în - jude- 
țul Constanţa, pl. Medjidia, pe 

teritoriul coniunei rurale Enigea 

„şi pe al cătunului Malceova. Se 

desface din virful Siribei-Iuiue 

„şi se îndreaptă spre.N., avind 
o direcțiune de la S. spre N,, 

mergind printre văile Chirișlic- 
-Culac 'și. Chior-Curu-Ceair. Este 

sisuat mai mult în centrul plă- 

„şei şi Nord-Estul comunei, Are o | 
înălţime medie de 135 metri și 

este acoperit mai mult cu se- 
„mănătari, 

Constanţa, pl. Constanţa, pe te- 

ritoriul comunei rurale Pazarii, 

„Se. întinde, pe la. Nord-Vestul 
satului Pazarli, printre valea Es- 

„ter și--dealul Ghelingec-Bair, a- 

vînd o',direcţiune de la SV. 

către N.-E. Are 134 metri înăl- 

„țime, cu care domină satul Pa- 
„zarli şi drumurile comunale Pa- 

zarli-Chirișlic. (Tulcea): și -Ester- 

Ghelingec. Este situat în par- 

tea nord-vestică a plăşci'.și. a: 

comunei, la hotarul județelor 

în jud. 
Constanţa, pl.: Medjidia, pe te- 

ritoriul com. rur. Enigea şi pe al 

Malceova.. Se des-   

CIIIRIȘLIC-ORMAN 

- dealurile Ceșme și Chirișlic-Bair; 
“se unește cu valea Chior-Curu- 

" Ceair; formează valea Uzun-Ceair, 
-care_se deschide în valea Ca- 

ramancea: Este situată: cai în 

centrul plăşei și. în partea es- 
„tică a comunei, " 

Chirișlic-luc, piovi/ă, în județul 
Constanţa, pl. Mangalia, pe: te- 
ritoriul comunei urbane Man- 

galia, la: 1! kil. mai spre N.-V. 
- de.oraș și la S.-V. lacului .Ciu- 
; cura. :Este așezat pe' culmea 
dealului Mangalia și are o înăl- 
țime de 43 de metri, dominind 

. prin înălțimea sa Marea, por- 
tul Mangalia, valea Mangalia, 

„„iezerul Mangalia, lacul Ciucur, 
“precum și drumurile comunale 
Și şoselele judeţene cari duc de 
“la Mangalia la satele următoare: 
„„ Ascilar, Copucci, Sari-Ghiol, Ha. - 

zaplar, Urlu-Chioi şi Tuzla. Este 
situat în partea estică a plășei 
şi a comunei și la 11, kil. de. 
„părtare de Mare. 

Chirişlic-Orman, pădure, în jud. 
- Constanţa, pl. Silistra:Nouă, pe 
teritoriul comunei rurale Para- 
Chioi pe al cătunului Calaigi 

“E. situată! în partea meridională 
a plășci. şi a comunei, pe. 'ra- 
mificaţiile orientale: ale - dealului 
Seran-Culac-Bair și Cara-Pele- 
tic-Artasi. Satul Calaigi. e; .așe- 

-zat chiar în marginea sa: estică 
Are o- întindere:. de -130 „hegt., 

” avînd. ca esențe! principale fa- 
.- gul; mesteacănul, etc... Este un 
; rest din, întinsa pădure. nu- 
„„mită Calaigi, - ce acoperea mai 
„ tot teritoriul comunei Para-Chioi. 
Printrinsa trece un drum co- 
"munal ce duce de.la Calaigi la 

- Para-Chioi şi Regep- Cuius, 

Chirișiio- Orman „pădure, în a jud. 
“Constanţa, pl. Silistra - Nouă, 

„comuna Gărvanul, căt. Gărvanul- 

Mare. Este .situată. pe ramifi- 
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” caţiile de S.-E. ale dealului Sirt- 
Iol-Bair, în partea de S. a plă- 

“ şei și cea centrală a comunei, 

- E străbătută de drumul comu- 

nal Lipniţa-Veli- Chioi. 
Esenţele principale: fag, mes- 

teacăn, etc. Ă 

Chirişliva, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 

rur. Ciucurova. Se desface din 

„nodul central .al Dobrogei, for- 

-" mat de dealurile Topologul, Sul- 

tan-Bair, Baș-Punar și Chirișliva ; 

:se îndreaptă spre E.; avînd o 

: direcțiune generală de la N.V. 

spre S.-E., brăzdind partea de V. 

“a plășşei și a comunei, Se în- 

“tinde printre. pîriul Ciucurova 

(Saii. Slava-Cercheză) și valea 

Chirişliva, afluent al văei Slava- 

:-Rusă; la E. se prelungește cu 

„dealul Ciucurova. Se ridică pănă 

"la o înălțime de 360 m., fiind 

şi punct trigonometric de ob- 

servaţie de rangul al 2-lea. E aco- 

perit în toată. întinderea. sa nu- 

mai cu păduri. Pe la poalele de 

V. merge drumul comunal To- 
pologul-Ciucurova, cu o ramifi- 

caţie spre. Atmagea. . 

Chirișliva, ziriă, în jud. Tulcea, 
pl.' Babadag, și pe teritoriul 

com, rur, Ciucurova. Izvoreşte 

din poalele de S. ale dealului Chi- 
rișliva. Se îndreaptă spre: N,., 
avind o direcțiune generală“de |. - a 

Chiriţeşti, saz, face parte din -la N-V. la S.-E.; brăzdează par- 
tea de V. a plășci și a'comunei; 

curge printre dealurile pădu- 
roase Chirișliva” şi Baș-Punar; 

„taie drumul comunal Hagi-Omer- 

“ Ciucurova, și,. după un curs de 
8 kil:, merge de se unește cu 

piriul Baş-Punar, tocmai în drep- 
tul satului Baș-Punar, udîud ast- 

fel și teritoriul de V. al comunei | 
- Slava-Rusă, spre. a forma îm-! 
-preună” pîriul Slava-Rusă, care, 
--unită cu Slava-Cercheză, se varsă 

“în iezerul Goloviţa.   
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Chiritina, ac, pe proprietatea Pe- 
troșani, pl. Marginea, județul 
Vlașca, 

Chiriţa, dea/, în' jud. Gorj, pl. 
„Jiul, com. Bolboși, spre S. de co- 
mună, începe 'din dreptul Pri- 

măriei și merge spre N.-V. pănă 

întră în comuna Sura, din jud. 
Mehedinţi. E acoperit cu pădure. 

| Chiriţa, zaz, în partea despre V. 
a com. Holboca, pl. Braniștea, 

jud. Iaşi, cu o suprafață de 19 

hect. E format din pîriul Va. 

lea-Lungă. | 

Chiriţă (Braniştea-lui-), Grau: 
șle, situată pe moșia statului 

Băseşti, jud. Teleorman. Este 

un pilc de pădure în întindere 
. de cite-va hect, 

Chiriţă (Crucea lui-), /oc îso/at, 

în com. Bălănești, pe hotarul 

ci despre com. BRoziorul, jud. 

Buzăii, 

Chiriţei (Valea), za/e, jud. Te- 

leorman, între comunele Lisa și 
Piatra, spre N.-V. 

Chiriţelor (Prundul-), os4roz, 
în Dunăre, jud. Romanați. Are 

o pădure de 36 pog. Depinde 

de com. Gîrcovul, pl." Balta-Ol- 

tul-d.-j., jud. Romanați. 

com. rur. Drajna-d.j., pl. Te- 
“ leajenul, jud. Prahova. Are o 

populațiune de 114 loc., din 
cari: 55 bărbaţi și 59 femei. 

Chiriţeşti, - sa, face parte din 

com. rur. Riîjleţul-Vieroș, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt, Are o po: 
pulaţiune de 136 locuitori. 

“Chiriţeşti, sat, face parte din 
com. rur. Vaţa, pl. Vedea-d.-s., 

jud::: Olt. Cade în partea de 

  

  

" CHIRNOGIL 

S.-V. a comunei. Are o popu- 
lațiune de 326 locuitori. Aci e 

o biserică cu următoarea în- 

scripție: 

«Cu vrerea şi ajutorul împăratuluY ce- 

resc, S'aii ridicat din temelie această 

sfintă şi Dumnezeeasci biserică, ce se 

prăznuește cu hramul Sf, Nicolae și Cu- 

vioasa Paraschiva și s'a ridicat în zi- 

lele Prea Inălţatului nostru Impărat Ni- 

colac Pavlovici, a toată Rusia şi Mitro= 

polit fiind Grigorie, şi cu toată cheltu- 
iala de la 10 ctitori: Popa (iheorghe 

Chiriţescu şi alţit, Leatul 1833», 

Chiriţeşti, mahala, în com. rur, 
Biltanele, plasa Motrul-d.-j., jud. 

Mehedinţi. 

Chiriţoaia, ac, în jud. R.-Sărat, 

plasa Oraşul, com. Odvbasca, 

așezat în partea de V. a com. 

Chiriţului, (Tufele-de-la-Po- 
“dul-), pădurice, în jud. R.Sărat, 

plasa. ;Marginea-d.-s., comuna 

Slobozia; prin ea trece calea 

fierată şi șoseaua națională ce 

duc la Focșani. 

Chirivoaia, zirii, jud. Botoşani; 
izvorește din balta Chirivoaia, 

de sub dealul Chirivoaia; trece” 
pe proprietatea locuitorilor din 

satul Orășeni, com. Curtești, și 

se varsă în piriul Miletin. 

Chirnogi, com. rur., pl. Olteniţa, 
jud. Ilfov, situată spre S.-E. de 

București, nu departe de țărmul 
drept al rîului Argeș, 60 kil. 

departe de. București. Stă în 

legătură cu Oltenița-Urbană prin 
o şosea vecinală. Este după com. 

Lipia- Bojdani, cea mai mare 

"comună din jud Ilfov. 
Se întinde pe o suprafață de 

9440 hect., cu o populaţie de 

4620 locuitori, cari trăesc în 

778 case și 8 bordee. 

Eforia Spitalelor Civile din Bu- 
curești și d-nii N. și G. Danii- 
lescu ai 7000 hect. și locuitorii
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2440 hect. Proprietarii cultivă 
2600 hect. (1100 rămîn sterpe; 
2150 sunt izlaz, 300 vie şi restul 
pădure). Locuitorii cultivă '1952 
hect. (332 sterpe, 150 izlaz și 

6 vie). 
Sunt 691 contribuabil 
Budgetul comunei este de 

:'8144 lei la venituri şi de 8o71 
„„Ică la: cheltueli, . 

In comună sunt 3 biserici, 
„ deservite de 4 preoți şi 6 cîn- 

tăreți; cu hramurile Sf. Nico- 
lac, Sf. Lazar și Adormirea; sunt 
două şcoale (una de băeţi și 
alta de fete) frecuentate obi- 
cinuit de 128 elevi şi 42 eleve, 
cu întreținerea cărora statul Și 
comuna cheltuesc anual 3462 
lei. Localul şcoalei s'a construit 
de județ în anul 1886. 

In raionul comunei mai sunt: 
2 mori cu aburi, 2 mașini de 
treerat cu 'aburi, 2 bălți şi 2 
poduri stătătoare. 

__ “Numărul vitelor mari e de 
2853 (781 cai şi epe, 4 armă- 
sari, 1251 boi, 743 vaci și vi- 

"ţei, 7 tauri, 67 bivoli şi bivo- 
liţe) şi al celor mici de 10,178 
(1594 porci şi 8584 ol). 
-. Dintre locuitori, 1036suntplu- 
gari, 26 industriași, 286 ai dife- 
rite profesiuni. Arătura se face 
cu 508 pluguri: 446 cu boi și 
62 cu .cai. Locuitorii ati 658 
care şi căruțe, din cari: 6ro cu 

„boi, 48 cu cai, 

Locuitori împroprietăriți sunt 
„541 şi neîmproprietăriți '827. 

Comerciul se face de 19 cîr- 
ciumari și 1 hangiii. 

S'ai stabilit în comună 9 
străini, | 

Între Chirnogi şi Olteniţa 
este un pod stătător, peste riul 

» Argeș; 

Chirnogi, numire, ce se mai dă 
satului Nenciuleşti, din județul 
Ialomița, plasa Borcea, comuna 
Ulmul. : 

? 

  

    

Chirnogi, ac, în jud, Ialomiţa, 
plasa Borcea, comuna Ulmul, 
pe valea cu același nume. 

Chirnogi, sa Cleteşti, 7noşie, jud. 
Ilfov, pendinte de spitalul Pan- 
telimon, proprietatea Eforiei Spi- 
taleler Civile din București. Are 
o arendă anuală. de 84500 lei 
(1886). Pe această proprietate se 
află o însemnată moară cu aburi. 

Chirnogi, pădure, plasa. Olteniţa, 
. jud. Ilfov. „Are 550 hect. 

Chirnogi, vale, în jud. Ialomiţa, 
plasa Borcea, comuna Ulmul. 

Chiroiul, moșie a statului, jud. 
Ilfov, pendinte de biserica Sf. 
Gheorghe - Noii din București, 
care s'a arendat pe periodul 
1883—93 cu 20100 lei anual, 
împreună cu moșia Sinești, 

Chiroiul-Pămînteni, sas, face 
parte din com. rur. Drăgoești- 
Biţinele, plasa Mostiștea, județul 
Ilfov. | 

Suprafaţa totală: a satului e 
de 857 hect., cu o populaţie de 
303 locuitori. “Statul: are 600 

„hect. și locuitorii 257 hect. 
Statul cultivă prin arendașii 

săi 425 hect, (125 rămîn sterpe, 
50 izlaz). Locuitori cultivă tot 
pămîntul fără să rezerve locuri 

-de fineţe. e 
Are: o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 - preot 
„Şi 1 cîntăreț; o şcoală mixtă, 

frecuentată de 17 elevi și 1 elevă, 
cu întreținerea căreia județul 
şi comuna cheltuesc anual 1410 
lei, 

Comerciul se face de 3 cir- 
ciumari. | 

Numărul vitelor mari e de 
287 şi al celor mici de ş17. 

S'ai stabilit în sat 3 străini. 

Chiroiul-Ungureni, sa, face 

  

  

parte din com. Drăgoești-Biţine- 
le, plasa Mostiştea,: jud. Ilfov, 
Este situat spre E. de Biţina- 
Păminteni. Prin el trec 3 vil- 
cele, purtînd diferite numiri, 

„luate de la satele .din judeţul 
Ialomiţa, la extremitatea căruia. 
este așezat. - | , 

Suprafața totală a statului e 
de 578 hect., cu o populaţie de 
196 locuitori. Statul are 450 
hect. şi locuitorii 128 hect,.. - 

Statul cultivă prin arendașii 
săi 295 hect. (75 sterpe și '80 iz- 
laz). Locuitorii cultivă 98 hect.; 
restul servă de izlaz. . 

Comerciul se face de I cîr- 
ciumar. ” 

Numărul vitelor mari e -de 
179 şi al celor mici de 457. 

Chironeştilor (Valea- ), pârât, 
în jud. R.-Sărat, plaiul Rimnicul, 
comuna Valea-Sălciei ; izvorește 
din Dealul-Cilnăului; udă partea 
de E. 'a:com. și merge. de se 
varsă în riul Cîlnăul, pe dreap- 
ta lui, mai sus 'de cătunul 
Modreni. a 

Chirtoacă, Ziriiaş, izvoreşte din 
partea estică a satului Albeşti, 
comuna Albești, plasa Crasna, 
jud. Fălciii, și; în mijlocul satu- 
lui, se varsă în pirîul Straşnicul, 
numit și Mereu]. 

Chirul, deal, ce se întinde spre N. 
- de satul Potingeni, com. Movi- 

leni, pl. Copoul, jud. Iași, 

Chirul. (Vezi Portăreasa, iudeţul 
„ Ilfov). 

Chirului, (Măgura- -), măgură, 
între com. Băseşti și Doroban- 
ţul, jud. Teleorman. a 

Chirului (Valea-),. vale, județul 
Prahova. Izvoreşte din dealul 
Scăeni; străbate pădurea Şer- 

„belnicul şi a Eforiei şi se pierde



CIIISĂLIȚA 

în cîimpia Tirgșorului. Curge nu- 

mai în timpuii ploioase.. - 

Chisălita firii, ce curge prin 

pl. Siretul-d.-s. şi Fundul, jud. 

” “Roman. Izvorește din Dealul- 
“Mărului; curge de la N.-V. că- 

tre S.-E.; udă satul Poeniţa; 

trece pe la V. de satul Poenari 
şi, la S. de acest sat, trece în 

pl. Fundul, unindu-se la satul 
Crăești cu pîriul Zimbrul, de un- 

de apoi ea numele 'de piriul 
Crăiasca şi, aproape de vărsare, 
de Toinar. Primeşte pe stinga 

- piriul Podorul. 

Chisăloaia, fântînă, com, Văleni, 

pl. Argeşelul, jud. Muscel. 

Chiscani, comp. rur., la E, plășei 

Vădeni și jud. Brăila, pe ma- 

„ul stîng 'al Dunărei. Se înve- 

cineşte: la.S. cu Tichilești, la 

„V. cu Scorţarul-Vechiii și Tu- 
: dor-' Vladimirescu ȘI la E. cu 

Dunărea. 

Teritoriul săii face parte din 

Domeniul Brăilei. EI se întinde 
pe platoul de N. al jud., de la 

"soseaua Brăila-Călărași ; coboară - 

- muchea pe lunca Dunărei; cu- 
: prinde toată lunca dintre Du- 

“nărea-Vechie şi Dunărea-Vapoa- 
. relor, de la satul Chiscani pănă 

la Brăila şi Măcin.. 

Pe partea de V., pe platoii, 

are două” sate: Chiscani și La- 

“ cul-Sărat, precum și Băile - Să- 

rate 'cu cătunul Vărsătura ; iar 

partea de pe lunca Dunărei este 

traversată de canalele: Lata, 

Stuparița, Bratușca, privalurile: 

Filipoiul, Coratisca, Scurtul, Au- 

rel, etc. și iezerele: Paţiul, Ge 

menele, Orzea, etc. 

„Aci se află tirlele Blasova. 

Suprafață părții com. de pe 

platoii este de 2933 hect., din 

cari 2483 hect. arabile, 240 iz= 

laz, ş hect. vii, 202 hect. gră- 

dini cu zarzavat. Iar partea din   
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lunca Dunărei cuprinde locuri 

"de pășune întinse, cînd apele 

sunt scăzute și ca 590 hect. pă- 

dure de salcie. 

„ Populaţia com. este de 256 

„capi de familie, saii 1024 locui- 

„tori, din cari 227 bărbaţi și. -468 

femei; 475 “căsătoriți și 334 ne- 

căsătoriţi; 164, ştii carte şi $ 550 

“nu știă, 
Are 2 biserici, deservite de 

2 preoţi, 2 cîntăreţi și 2 para: 

cliseri; două şcoli, cu 1 învă- 

țător și o învățătoare, frecuen- 

tate de 53 elevi și 13 eleve. 

In com..sunt 151 contribua- 

bili; 78 împroprietăriți din 1864 

și 253 din 1878, iar ncimpro- 

prietăriți 9 - 

Budgetul com. este. de 7900 

„lei la venituri şi de 7385 lei la 

cheltueli. 

Vite sunt: 744, boi 383, vaci 

2450, tauri 4, viței 112, cai 

377, oi 1300, și rimători 53. 

In com. sunt 31 cîrciume, 
Această comună este traver- 

sată, pe hotarul de N., de calea 

fierată Brăila-Buzăi, avînd şase 

cantoane de la 139 144 şi halta 

Silistrarul. ” - 

Paralel cu drumul de fier, te- 

ritoriul 'comunei este străbătut 

de șoseauă Brăila-Călărași. 
Drumuri: la Brăila, spre N., 

To kil.; la Cazasul, spre N.-V,, 

11 il; la T.-Vladimirescu, spre 

V., 9 kil.; la Silistrarul, spre S.- 

V., 12 kil., la Tirchileşti, spre S., 

7 kils la Vărsătură, spre N. 5 

“Xil. In com. sunt 12 strade și o 

piaţă. Comuna e' înfiinţată de 

pe la 1828. ” 

Chiscani, sa, jud. Brăila, pe mu- 
chea. de pe lunca Dunărei, la S. 

-E, comunei Chiscani, ca la-10 

kil. spre S. de Brăila, pe: dru- 

mul- Brăila-Piua-Petrii. 

Suprafaţa vetrii satului este 
de 101 hect. Sunt 106 case; 4 

cîrciumi şi 2 ghețării, 

    

  

CIIISCOVUL: 

Are o pSpulaţie de 126 capi 
- de familie sati 598 locuitori, din 

cari 271 bărbaţi, 297 femei; 344 

"căsătoriți şi "218 - necăsătoriți ; 
54 ştiii carte și 534 nu ştii, 

Are o școală mixtă, înfiinţată 

la 1864, întreţinută de stat şi 

“frecuentată de '35 elevi și 5 e- 

"“leve, cu un bun local de zid. 

Biserica din sat este zidită de 

locuitori la 1865 și e acum de- 

servită de un preot, un cîntă- 

reț şi un paracliser. : 

Vite sunt: 117 cai, 1 asin, 

„257 vite cornute, 1000 oi și 33 

rimători. 

Chiscăneni, £/r/ă, în jud. Brăila, 

com. Urleasca, pe malul vestic 
al văei Ianca, la 2 kil. spre V. 

de satul Urleasca, 

Chiscovata, sat, în partea de 

S.-E. a comunei Poiana-Lungă, 

pl. Siretul, jud. Botoșani, pe mo- 

șia Vorona, a. statului, situat 

„parte pe coasta de deal şi parte 
pe vale. Are o suprafaţă de 343 

hect., şi o populaţie de 97 fă- 

-“ milii sai: 523 Suflete. Sunt 126 
contribuabili. 

Are o biserică, zidită la 1824 şi 

deservită de 2 cîntăreți; o școa- 

lă, a statului, cu 1 învăţător, fre- 

cuentată de 95 băeți şi 12 fete. 
"Are o ciîrciumă. Sunt în sat: 

1 'coinerciant şi 6 meseriași. 

In acest sat este primăria co- 

„munei Poiana-Lungă. 
Vite sunt: 198 boi și vaci, 

38. cai, 186 oi şi 38 porci. 

Locuitorii posedă 150 stupi cu 

albine. 

Chiscovata, ziriz, com. Poiana- 

Lungă, pl. Siretul, jud. Boto- 

şani; izvorește din pădurea Tu- 

dora, formează hotarul între pă- 

durea “Tudora şi Vorona și se 

varsă în iazul Pancul. 

Chiscovul, deal. (Vezi Catelina,



_ CHISCUL (PISCUL) 

- deal, com. - Cotnari, pl. Bahlu- 
iul, jud. ași). 

Chiscul, (Piscul), deal, între sa- 

tele Jăgălia și Rășcani, comuna 
Jăgălia, pl. Mijlocul, jud. Fălciă. 

Chiscul-Ganei (Piscul-), dea?, 
: situat în partea de S.-E. a sa. 
tului Frumușelele, comuna Pău- 
şeşti, pl. Cirligătura, jud. Iași. 

Chiscul-Gudrei. (Vezi Dealul- 
Mare, com. Voinești, pl. Stav- 
nicul, jud. Iaşi). 

Chiscul-lui-Donici, ramură de 

deal, dintre şesul Prutului și Va- 

lea-Parului, com. Măstăcani, pl. 

Prutul, jud. Covurluiii. 

Chiscul-lui-Toader, Zea/, în co- 

muna Mogoșești, pl. Stavnicul, 

jud. Iaşi, pe costișa căruia e 

așezat satul Mogoșeşti-Frumoa- 
sei, 

Chisculeşti, oo4/ă, pe dealul 

Răusenilor, spre V. de satul 

Răuseni, com. Comăndărești, pl. 

Jijia, jud. Botoşani. Are 167 m. 

de-asupra, nivelului mării, 

Chiseletul, co. rur., plasa Olte- 

niţa, jud. Ilfov, situată la S.-E. 

de Bucureşti, pe țărmul Dună- 

rei, la. extremitatea județului 
despre județul Ialomiţa, So kil. 
departe de București. Stă în le- 
gătură cu com. Mănăstirea, prin 

o șosea vecinală. 

Se 'compune din 'satele: Chi- 

seletul și Surlari, cu o popu-: 
lație de 2400 locuitori, cari tră- 
esc în 363 case și 4 bordee. 

„Se întinde pe o suprafață de 
5063 hect, D-na Elena Otete- 

leșanu și Eforia Spitalelor Ci- 

vile din București ati 3501 hect, 

şi loc, 1262 hect. 

Proprietarii cultivă 1825 hect. 

(1401 hect.. sterpe, 525 hect. 
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izlaz şi 5o hect. pădure). Lo- 
cuitorii cultivă tot terenul. 

Sunt 287 contribuabili. 

Budgetul comunei este de lei 

4369 la venituri şi de lei 4700 

la cheltueli, . 

In comună sunt 2 biserici; 

o şcoală mixtă; o maşină de 

treerat cu aburi, 

Numărul . vitelor mari. e de 

1461 (466 cai și epe, 3 armă- 
sari, 225 boi, 573 vaci și viței, 

4 tauri, 24 bivoli și 156 bivolițe) 

şi al celor mici de 3313 (36 'ca- 

pre, 211 porci şi 3065 oi). : 
Dintre locuitori, 516 sunt plu- 

gari, O meseriași, 4 ai. diferite 

profesiuni. 

Arătura se face cu 212 plu- 

guri: 84 cu boi și 128 cu cai. 
Locuitorii aii 227 care și că- 

ruțe: go cu boi şi 137 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți 237 

şi neîmproprietăriți 302, 

Comerciul se face de 9 ciîr- 

ciumari și 1 hangii. 

S'au stabilit în' com; 4 stră- 

ini, Locuitorii acestui sat, în 

mare parte, sunt Sirbi. Da 

Chiseletul, (Fundul), sas, face 

parte din com. rur. cu același 

nume, pl. Olteniţa, jud. Ilfov. 

Este situat la S.-E. 'de Bucu- 

rești, pe malul Dunărei, aproape 

de lacul Mostiștea. Aci este re- 

ședința primăriei. 
“Acest sat este însemnat prin 

bătălia ce a dat aci Mihaii-Vi- 

teazul, Turcilor, -la anul 1598. 

Locuitorii săi fac comerciul 

cu rogojini. 

Se împarte în Chiseletul-Ro- 

mîn și Chiseletul-Sirb. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
3693 hect., cu o populaţie de 

1343 locuitori. 

D-na Elena Oteteleșanu are 

2750 hect. şi locuitorii 943 hect. 
Proprietara cultivă 1325 hcct. 

(925 hect. sterpe, 500 hect. izlaz). 

Locuitorii cultivă tot terenul.   

CIIIȘATA 

Are 2 biserici, cu hramurile Sf. 

„Ioan şi S-ţii Voevozi, deservite 

de 2 preoți și: 2 cîntăreți; o 

şcoală mixtă, frecuentată de 14 

elevi și 2 eleve, cu întreținerea. 

cărora statul şi. comuna chel- 

tuesc anual 2458 lei. 

Conierciul se face de 6 cîr- 

ciumari şi 1 hangii, 
Numărul vitelor mari e de 

953 şi al celor mici de 2485. 

“In sat sunt stabiliți 4 străini, 

Chiseletul, baltă, judeţul Ilfov, 

"lîngă. „Satul cu: același nume. 

Chiserul, “rând saii loc ridicat 
d'asupra stufului înconjurător, 

- Situat. în plasa Sulina, judeţul 

Tulcea, și pe teritoriul comunei 
rurale Satul-Noii, cătunul Letca. 

Are o formă lunguiață, cu o 
„ direcțiune generală. de la N.-V. 

spre S.-E., brăzdind ast-fel:par- 

tea vestică a. plășei și pe cea 

„ meridională a comunei. Este cu- 
„prins între griidurile Chirilă şi 
Ariul: Lungimea lui ajunge pănă 

la 3 kil.; iar lățiinea sa“ medie 

de 5o m. Suprafața întreagă 

este de.80 hectâre; .neproduc- 

-tive, din cauză. că e. acoperit 

cu nisip. : 

Chisirigul: (Vezi Chiţirigul jud, 
i Neamţu). 

Chisonul. (Vezi Cisonul, judeţul 
Neamţu). 

Chiș- -Havas (Piciorul-), icior 
de-munte, jud. Bacăi, pl. Tro- 

tușul, com. EHirja, .de pe. gra- 

niță, așezat pe coasta dealului 

Cerriica,. unde se află tabla de 
fruntarie cu Vulturul No, „40, 

numit Cernica. 

Chişata, sat, jud. Bacăi, pl. Bi- 

strița-d.-j., com. Letea, ! situat 
în apropiere: de com. Dealul- 

Noi, Wa dreapta Bistriţei, la.o



CIIȘATA 

depărtare” de 14 kil. de reșe- 
. dința :comunei Letea. Are o 
> școală mixtă ;:2 cîrciumi. Sunt 

102 capi. de familie, saii 332 
- suflete. 

"„Vite „sunt: 5 cai, 289 vite 
cornute și IOI porci. 

Chişata, piriiaş, jud. Bacăi, pl, 
-: Bistriţa-d.-j., de pe teritoriul co- 
munei Letea. “Trece. prin satul 

„ Chișata și 'se varsă în Pirtul-Liu- 
zilor. 

Chişărăi, saţ, în com.. Golăeșşti, 
pl. Braniștea, jud. Iași, așezat 

„pe: șes, lingă apă Jijiei, cu o po- 
pulaţie de 47 familii, sati 222 
locuitori. Pămîntul produce ce- 

-. “reale şi finețe, - 
Numărul vitelor. e de 690 ca- 

pete, din cari: 147 vite mari 
“cornute, 289 oi, Go cai şi 44 
rîmători, . 

Chişărăi, deal, pe teritoriul sa- 
tului Chișărăi,: com. Golăești, 
„pl. Braniștea, jud. Iași; e aco- 
perit cu pădure. 

Chişărăi, vale, formată de dea. 
lul Chișărăi, din com. Golăeșşti, 
pl. Braniștea, jud. Iaşi. 

Chişcata, :irî4, ce izvorește de 
pe teritoriul moșiei Ciornohal, co- 
muna Ringhilești, jud. Botoșani. 
Curge: pe moșia Pogorești, co 
muna Comăndărești, și se varsă 
în iazul Chișcata de pe moşia 

-- Glăvăneşti, “proprietate a sta- 
tului, com. Epureni, pl. Turia, 

-.. jud, Iaşi, 

Chișcăreni, si sat, pe moșia Știu- 
„ „beeni, “com. cu acelâși nume, 

pl. Bașcul, jud. Dorohoi. Are 
„ 93 capi de familii, sai 370 su- 
” flete. Se află pe malul Bașeului, 

mai jos de satul Știubeeni. 

Chişcăreni, dea/, pe coasta căruia   
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e situat satil Chișcăreni, com. 
Șipotele, pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Chişcăreni, vale, formată de dea- 
lul Chișcăreni, din com, Șipo- 

tele, pl. Bahluiul, jud.. Iași. 

Chişcăreni- Noi. (Vezi Chișcă- 
reni-Vechi, sat, din com. Șipo- 

„tele, pl. Babhluiul, jud. Iaşi). 

Chişcăreni-Vechi, ' saz, în cen- 
trul com. Șipotele, pl. Bahluiul, 
jud, Iași, situat pe dealul Chiș- 

căreni, în partea dreaptă a pi- 

'riului Miletinul, înființat în anul 

1850, cu locuitori veniţi din sa- 

tul Plugari, tot din această co- 

'mună. Inainte de înfiinţarea sa- 

tului, în această localitate era 

cîmpie şi se afla o singură casă 
pentru păzitorii de vite. In 1879, 

prin împroprietărirea însurăţei- 
lor, s'a format al doilea sat nu- 
mit . Chișcăreni- Noi, care îm- 

preună cu acesta formează un 

trup, avînd o populaţie de 233 

capi de familii, saii 1089 locui- 
tori. Satele aii o şcoală înfiin- 

țată în anul 1882, frecuentată 

„de. 60 elevi, 

Numărul. vitelor e de 2137 

„capete, din cari: Sro vite mari 

cornute, '122 cai, 1048 oi şi 

157 rimători, 

Chişcăreni-Vechi, movilă, pe 
“moșia și comuna Știubeeni, pl. 
-Bașeul, județul Dorohoiii, lingă 
locul unde a fost satul din ve- 
-chime. 

Chişcăroaia, fa//ă, în suprafață 
de 150—200 m. p., în comuna 
Dolhasca, jud. Suceava. 

Chişcul - Comorilor, Zea/, - cu 
gropi adinci, jud. Bacăii, plasa 
Bistrița - d.-j.; de pe teritoriul 
com. Călugara-Mare. 

Chişcul-Hoţului, munte, județul 
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Bacău, pl. Trotuşul, de pe te- 

ritoriul comunei Hirja,' situat 

d'a stinga piriului Oituzul, 

Chişcul-lui-Iordache, dea/, jud. 
„Bacău, pl. Muntelui, com. Mă- 

gireşti; face parte din şira dea. 

lurilor ce desparte cele două 
Tazlăuri. 

Chişcul-Şipotului, dea/, judeţul 
Bacău, pl. Bistriţa-d..j., de pe 
teritoriul com. Călugăra - Mare. 

Chişteala- Vechie, i îns cai dalti, 
ce-i zice şi Iazul- Miclescului, î în- 
tre.. satele Ghibărţeni și Pochiş- 
cani, com. Bălinteşti, pl. Ho- 
rincea, jud. Covurluiii. Acest 

iaz aparţine moșiei Pochişcani 
şi e în mărime de ş hect. 

Chitariul, poire, dată moșiei ce 
aparține răzeşilor din comuna 
Liești, plasa Birlad, judeţul 'Te- 
cuciă, : 

Chităroaia, pădure, județul Te- 
cucii, situată pe malul Siretu- 
lui, în fața satului Călieni, jud. 

Putna, la: $. de satul Șerbă- 

nești, com. Lieşti. In marginea 

acestei păduri, la E., se află 

prima ' baterie a forturilor Nă- 
moloasa-Focșani. 

Chităroaia, va/e, jud. Tecucii, 

se întinde pe lingă malul stîng 

al Siretului şi pănă în dealul 

cuacelași nume. Pămîntul e sterp. 

În partea de V. se află podul 

de vase pe riul Siret ce leagă 

Călieni (jud. Putna) cu Șerbă- 
neşti (jud. Tecuciii). 

Chiticeni, sa, jud. Bacăi, plasa 
Siretul- d.-s., com. Berbeceni, 

situat pe piriul Odobul, la poa- 
lele dealului Bălușul. Are o bi- 

serică, fondată de Mateiii Cru- 

penschi, la 1847. Sunt 41 capi 

de familii sai 112 suflete.



CIITICILOR (PIRIUL-) 

Vite sunt: 6 cai, 116 vite 
cornute și 5 porci. 

Chiticilor (Piriul-) (Piticilor), 
piriiaş, jud. Bacăi, pl. Munte. |: 
lui, com. Dărmănești, izvoreşte 

"din muntele Hijmul și se varsă 
„Wa stînga în Uz. 

Chiticul, (Piticul), ara? cult. 
vabil, în comuna Pleșești, jud. 
Suceava. 

Chiticul, /iriiaş,. în com. Gir- 
„cina, pl. Piatra-Muntele, jude- 

țul Neamţu; izvorește din mun. 
tele Cozla, la locul unde acesta 
face legătură cu muntele Cîr- 

" lomanul și se varsă pe dreapta 
“ în piriul Cuejdul. 

Chitila, (Zalhanaua-lui-Papa- 
” Zolu), saş; pl. Znagovul, jud. Il- 
* fov; face parte din com, rur. Pu- 
coveni. Este așezat lu S. de Bu- 

- ciumeni, la egală distanţă între 
- pădurea Riioasa și rîul Colentina. 
“Intre Chitila şi Colentina este o 
mare pădure de lemn de tufă. 

La V. se văd ruine dintr'o 
. vechie biserică, numită a-Giu- 
 leştilor, a cărei construcție a în- 
ceput cam pe la aul .1795 şi 
la anul 1812, înainte d'a fi ter- 
minată, a fost în parte dărîmată 
de. Turci, fără a: se fi servit în 

„ea. Construcţia e: de toată so- 
liditatea. 

".. În apropiere de sat este fa- 
brica de zahăr, foastă a Princi- 

-: pelui Nicolae G. Bibescu, care 
„Sa înființat. la anul 1876 și la 
anul 1881.a. încetat d'a mai 

"funcţiona. .. .; 
Această” fabrică a fost refă- 

cută, îmbunătăţită și înoită, de” 
- răposatul. Dim. Cezianu, gine- 
“rele Principelui Bibescu. 

Fabrica .e azi în deplină acti- 
- vitate și zahărul produs se des- 
“ face în toată ţara. 

Populaţia satului e de 322 loc. 
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Impreună cu Mogoşoaia şi O- 
dăile are 3507 hect. 

D-l Movilă are 2820 hect. şi 
locuitorii 687 hect. 

Proprietarul cultivă 1000 hec. 
tare, din cari 143 izlaz, 1600 
pădure ; restul rămîn necultiva- 
te. Locuitorii cultivă 650 hect.; 
37 rămîn sterpe. 

Are 1 heleșteii și 1 pod stă- 
tător. 

Comerciul se face de 5 cir- 
. ciumari. 

S'aii stabilit în comună. 11 

străini, 

Chitila, safe de dr. d. fi jud. 

Ilfov, pl. Ilfov, căt.: Bucoveni, pe 

linile: Bucureşti -Ploeşti, pusă 
în circulație la 13 Septembrie 

1872, între staţiile București (9.5 
- RiL) şi Buftea (7.7 kil.) și Bu- 

curești-Pitești, între staţiile Bu- 
cureşti și Ciocănești (13.6.kil.). 

Inălțimea d'asupra nivelului mă- 
rii e de 89",64. Venitul aces- 
tei staţii, pe anul 1896, a fost 

de 251220 lei, S8 bani. 

Chitila, Tort, în jurul Bucureştilor. 

“Chitis, virf. de “deal, în județul 
Tulcea, pl. Isaccea, pe terito- 

riul comunei Luncaviţa. Este 
„ situat în partea nord-vestică 'â |! 

plășei și cea sud-vestică a co- 
: a La: 

- munti. Este piscul cel mai înalt 

al dealului. Pietrosul, avînd 197 
m. înălțime, Punct trigonome- 

tric de observaţie de rangul al 

3-lea, dominînd asupra. satului 

_- Luncavia, asupra  Văei-Popei, 
ce. izvorește din. poalele: sale |. 

nord-vestice, asupra Văei-Stan- 

chei, ce-și ia naștere din poa- 

lele orientale și asupra drumu- 

lui comunal Luncaviţa - Măcin. 

. Prin .piscul, acesta :se. încruci- 

şează 3 hotare ale. comunelor 
Luncaviţa,. Jijila şi Greci. E a- 

i. coperit cu păduri, exploatate în 
parte, și cu pășuni. 

  

  

CHIȚCANI 

Chitoaia, za/e, în com.. Miro- 
neasa, pl. Stavnicul, jud. Iași, 
formată din Valea- ariel 

Chitucul, dez/, la v. com. 'Stir. 
bești, plasa Otețuld- În judeţul 

+ Vilcea. zi 

Chitul, moşie, “situată în partea 
- "de V. a văei Călmăţuiul, pe. te- 

ritoriul. com. Lieșşti, pl. Birlad, 
jud. Tecucii. 

Chitulca, da/7ă, în jud. Roman; 
pl. Siretul-d.-j., com. Elizabeta- 

"Doamna, ” 

Chiţa, cătun, "pendinte - de com. 
Bălării, BI. Cilniștea, „jud. Vlașca, 

Chiţa, vircagi LA : jud. Brăila, la s. 
»V..com.. Vădeani, avind ditecția 

de la S. la-N.,: lungă de vr'o 2 
kil. Uneşte lacul Zaghirciocul 
'cu viroaga Zagna. a 

Chiţani, saz, face parte din com. 
cur. Vaţa, pl. Vedea-d.-s., jud. 
Olt. Cade în partea de S. a co- 
munti. Are o populațiune de 

"128 locuitori. “Este divizați! în: 
- două mahalale: Putinești și Pro- 
„ dani...Aci e o moară de aburi, 

 -. pe moșia: numită ;Cioara-Călu- 
găreascăz i rii. it 

Chiţani, sas, face. parte din cor: 
ut. Gura-Boului, pl. Vedea-d.:s., 
jud, Olt; Are o: populație” de 

| „230 locuitori. ! - 

Chiţani, dial; în "com. Zăvoeni, 
pl. Cerna-d.-j. jud. Vilcea, . 

Chițcani, saz, facă parte: din co- 
muna . Boghești, plasă: Zeletinul, 
jud. Tecuci, de care se des: 
"parte prin ripa Brezoaia. Situat: 

-* pe:dăal, la o distanță: de:2 kil. 
600 m. depărte-. de: reşedinţa 
comunei, 
Are 'o populaţie”. de :48&:capt



CIIIŢCANI 

- de familie, sâii. 209 sufi., locu- 

„ înd.în'46' case... 

Acest sat mai poartă și nu- 

mele de Capra. 

„Satul are o suprafață de 584 

" hect. și ŞI arii, 
Locuitorii, foști clticaşi, sunt 

împroprietăriți în 1864; stăpi- 

nesc 250 hect,; iar proprietarul, 

- dl Filip Bogdan, are 334 hect., 

„ trupurile de moșie, numite Re- 
cea şi Coroiul. 

Chițcani, saz, în jud. Tutova, pl. 

- Simila, com. Puntișeni, pe pîrîul 

Buga, spre S. de satul Punti- 

șeni. Are 362 loc., din cari 24 

„"ştiii carte; locuesc în.88 case. 

Chiţcanilor (Movila-), movilă, 
- în jud. R.Sărat, “pl. Rimnicul- 

„d.-j., com. Nisipurile, la. Estul 

ei, pe malul. rîului Buzăii. - 

Chiţeasca, sa4 face parte din 

com. rur. Negreni, pl. Vedea. 

„ dj: jud. Olt. Are o populaţi- 
„une de 335 loc. Aci e o.bise- 
-rică fondată'la anul 1881. 

Chiţeasca, zădure, supusă regi- 

- mului silvic, com; Glimbocelul, 

„pl. Podgoria, jud. Muscel, avind, 

- împreună cu alte trupuri, o în- 

tindere de 1350 hect; 

Chiţei (Balta-), zas, spre Sudul 
satului Dâvideni, situat în drep- 
tul 'unde riul Moldova face o 

cotitură mare în spre Țibucani, 
pe teritoriul com. Păstrăveni, 

pl. de Sus:Mijlocul, jud, Neamţu, 

lingă Balta-Girbei,. 

Chiţeşti, saţ, jud. Dimboviţa, pl. 
„„Dimboviţa, căt. com. Bogaţi. 

Chiţeşti, vec/hie numire a satului 

„ Nedelcul, com. Huruești, plasa 

Berheciul,. jud. Tecuciii. 

Chiţibuşi, ea/ și punct trigono- 

Chiţigăile, zîriz, 
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mietric, în jud. Mehedinţi, pl. 

Ocolul-d.-s. 

Chiţicarului (Dealul-), dea/, pe | 
care stă o parte din satul Mi- : 

hăeşti, jud. Suceava; 

Chiţigaia-Mare, cel mai înalt 

virf al muntelui Chiţigăile, jud. 

Suceava.” 

Chiţigăile, pisc, și unul dintre 

piscurile muntelui La-Coarne, 
jud. Suceava. E acoperit de pă- 

dure de brad și fag. MR 

rîului Rișca,: din com. Bogdă- 
- neşti, jud. Suceava, ! 

Chițigoiul (Piţigoiul), dea/, ju- 
dețul Bacău, pl. Siretul.d.-j., de 

pe teritoriul comunei Tămașul. 
„Este acoperit cu păduri. 

_Chiţigoiul -(Piţigoiul), poiană, 
jud. Bacăă, pl. Siretul-d.-j., co- 

muna ' Tămași,. din pădurea ce 

îmbracă dealul Valea-lui-Antal. 

„Chiţimi, sar, în jud. Mehedinţi, 
"plaiul Cloșani; ţine'de com. rur. 

lupca. ” 

Chiţirigul, sas, în comuna Bicazul, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu, 

situat aproape de granița Tran- 

* silvaniei,. pe partea stingă a pi- 

". ritului Bicazul, 

Acest sat este cunoscut pen- 

tru exploatarea pădurilor, po- 
„sedind 16 ferestrae și 2 circu- 

lare, purtate prin ajutorul apei, 

- cu 122 lucrători, ..* 

Chiţirigul, ramură de munţi, ce se 

detașează din grupa sistemului 

- muntos Ceahlăul, jud. Neamţu, 

îndreptindu-se în direcțiune S.-E. 

- prin culmea Obcina-Neagră, sai 

„mai. bine zis între piriul Bistra- 

Mică și piriul Neagra. 

afluent al. pi:   
Chitocul, sa/, din com. 

“din cari: 

  

CHITOCUL 

Chiţirigul, sai (Chisirigul); ziri- 
aș, izvorește din munţii cu a- 

celași nume, grupa Ceahlăului, 

jud. Neamţu. Curge spre ho- 

- tarul Transilvanici, formînd li- 

mita, județului, de la Muntele- 

Verde sai muntele Făgeţelul, 

pănă la vărsarea sa pe stînga 

piriului Bicazul, în dreptul Tre- 

| cătoarei. 

Chiţoaia, g/+/ă, izvorește din dea- 

lurile comunei Dirmănești, pl. 

" Riul-Doamnei, jud. Muscel, trece 

pe la N. de comuna Piscani şi 

se varsă în riul Doamna, 

Chiţoaica, zie, în jud. Buzăi, 

*. com. Tohani, și punct de hotar 

al acestei comune despre com. 

Finţești. 

Munte- 

ni-d.-j., pl. Crasna, jud.: Vas- 

:- dul, :Se află la: extremitatea 

comunei în partea de V., limi- 

tindu-se în această parte cu jud. 

Tutova. E situat pe coasta Dea- 

_lului-Varniţei, movila Săcara -şi - 

“+ pe valea Chiţocul. - 

Acest sat și-a luat numele : de 

- la dealul și piriul cu același 

" nume, : 

Are o suprafaţă de 1739 hect, 

1573 hect, pe care se 

află și pădure a proprietăţci, 

- iar 163 hect, ale sătenilor. Are 

o populaţie de 214 familii, saiă 
08 suflete, din. cari 10 familii 

Țigani. 

In acest sat se află o bise- 

rică, zidită de Ștefan Angheluţă, 

la 1855, deservită de 1 preot 

și 2 dascăli; este situată la mar- 

ginea de E. a unei pădurice, 

_în întindere ca de ş hect. 
Insatul Chiţocul, afost o școală 

cu internat, întreţinută de Ste- 

“ fan Angheluţă, unde se preparaii 

„elevi pentru seminarii ; această 
„școală s'a desfiinţat după moar- 

„tea fondatorului ei.



. CHIȚOCUL | 

Actualul proprietar a înființat 
0 școală rurală pe comptul săi, 

„ în anul 1886, şcoală care e fre- 
Ccuentată azi de 20 elevi. -. 
Tot în satul Chiţocul, a fost 

şi O velniță de rachii, făcută 
de vechiul proprietar și pe'care 
actualul proprietar a desființat-o 
făcind cunoscuta fabrică de pe 

" șesul Birladului, 
Fabrica şi-a căpătat renume 

„fiind una din cele d'întiii în 
țară, atit prin mărimea și fru- 
museţea construcției cit şi prin 
producţiunea  spirtului rafinat, 
cu care se face un mare co- 
mercii, atit în interiorul cit și 
în exteriorul -țărei. 

Numărul vitelor e de 730 ca- 
pete, din cari: 365 vite mari 
„cornute, 154 oi, 20 Cai, 20 ca- 
Pre şi 171 rimători, 

Chiţocul, gea/, desparte. satele 
Corbul și Chiţocul, pl. Crasna, 
jud. Vasluiii. Se unește cu Dea- 
lul-Corbului, Este acoperit de 
păduri. 

Chiţocul, 47, izvorește din Fin- 
tina-Blăneriului, de sub dealul 
Movila-Săcată, ce vine spre V. 
de satul Chiţocul, com. Munte..|. 
ni-d.-j., pl. Crasna, jud. Vas- 
luiii ;. trece prin mijlocul satului 
și se unește, la podul A ftimiei, 

- cu piriul Stuhuleţul, ce izvoreşte 
de sub Dealul-Varniţer; curge 
prin iazul Chiţocul; apoi, eșind 
din el, continuă spre E. sub 
numele de piriul Timoftei, for. 
"mind puțin marginea între com. 
Munteni și Lipovăţul; trece în 
com. Lipovăţul, . vărsîndu-se în. 
pîrîul cu acest nume. 

Chitocul, vaz, spre S. de satul 
com. Munteni-d.-j., pl. Crasna, 

- jud. Vaslui; pe ea se află si- 
„tuată o parte a satului Chitocul, 

Chiţorani, saz, face parte din 

Sîaîv. dlarete Dictionar Geoyrajie, țel, Qi 

în 
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"com. rur. Bucovul, pl. Cricovul, 
jud. Prahova. Aci e o biserică, 
cu hramul Sf. Stelian, cu în- 
scripţia: «Făcută la anul 1797 de 
d-lui Paharnic Constantin Canta- 

- Cuzino, cu soția sa Smaranda, 
în zilele Domnului Ion Alexan- 
dru Ipsilante V.V. şi Mitropolit 
Dosifteiii». Inainte, satul purta 
numele de Gilmeele,. - 

Chiţorani, dea/, spre E. de com. 
Bucovul, plasa Cricovul, jud. 
Prahova; astăzi servă de pă- 
Șune pentru vite. 

Chiţovanca, păzure, în com. U- 
riceni, pl. Coşula, jud. Boto- 
şani. 

Chițoveni, saf, în centrul com, 
Uriceni, pl. Coşula, jud. Boto- 
șani, pe ţărmul stîng al piriului 
Miletinul ; este înființat de la 
1826 de Dim. Mavrocordat. 

Are o populatie de 68 fa-. 
milii, sai 316 suflete; o biserică, 
zidită la 1770, deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți. Sunt 94 
contribuabili; o cîrciumă și un 
comerciant, 

Vite sunt: 124 'boi și vaci, 
17 cai mari și mici, 518 oi şi 
76 mascuri. 

Chiţuleasca, căra, pendinte de 
com. Frăsinetul, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlașca, proprietatea. fraţi- 
lor Angheleşti. Are o supra- 
față de 620 hect. S'a dat la 
locuitorii foşti clăcași 80 hect, 

(Vezi comuna. Frăsinetul). 

Chiţuleşti, ///să de moșie, în 
partea de S. a com. Deleni, pl. 
Mijlocul, jud. Fălciă, proprietatea 
unui răzăș din familia Bedrosu. 
Se zice că din vechime a fost 

- aici sat mic răzăşesc, care s'a 

desființat prin strămutarea lo- 
“cuitorilor în satul de astăzi De- 
leni (Fălciu).   

CHIUCIUC-BAIR. .: 

Chiuciuc-Bair, dea? în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul | 
com. tur. Ciamurli-d.-s, Se des-. 
face din dealul Ciamurli ; se în- 

“tinde spre E., avînd vo direc-, 
Țiune generală de la N.-V; spre 
S.-E., brăzdind partea de N. a 
plășei și a comunei. 'Se întinde 
printre pîriul Slava-Rusă și aflu- 
entul piriului Beidaut, anume 
valea Ciamurli sai Valea-Satu- 

„lui. Se prelungeşte spre E. cu 
dealurile Taș-Bair, Bal-Bair, Tas- 

-Ii-Bair, Eniceri și Cara-Burun, | 
La V. stă în legătură cu dea- 
lurile Dalicla și Dolojan. Poa- 
lele sale de S. sunt brăzdate 
de-o mulțime de mici văi ri- 

»poase, ce se deschid toate în 
piriul Ceamurli. Satul Ciamurli 
e așezat, în .parte, la poalele 
lui. Natura lui pe alocurea e pie- 

" troasă. Virful cel mai înalt, de 
165 metri, este punct trigono- 
metric de observaţie, de ordi- 
nea 3-a, dominînd asupra văei 
și satului Ciamurli. E. acoperit 
cu puţine păduri la N;; în colo 
cu finețe și semănături, 

Chiuciuc-Bair, dea/, în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul co- 
munelor rurale Casimcea (și a- 
nume pe al cătunului. Cuciuc- 
Chioi) și Toesof (pe al cătunelor 
sale Cublia și Rîmnicul-d.-j.) Se 
desface din dealul Iuci-Tepe-Bair, 
și anume din virful Apti-Iuc 
(170 m.). Se întinde spre S., a- 
vind o direcţiune generală de 
la N.-E. spre S.-V., brăzdind 
partea sud-vestică a plăşei și a 
comunei Tocsof și pe cea sud- 
estică a comunei Casimcea. Se 
întinde printre pîriul Casim- 
cea şi afluenții săi "Dere, Di- 
chilitaș și Rimnicul-Dere. Cite-și 
trele ai malurile înalte și si- 
poase. Satul Cuciuc- Chioi e 
așezat la poalele sale vestice şi 
Rimnicul-d.-j, la cele estice.: Pe 
alocurea, natura. lui este pie- 

50
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troasă. Este întretăiat de dru- 

murile comunale ce duc dela 

Cuciuc-Chioi la Culia, Rîmnicul- 

d.-j: și Rimnicul-d,-s. și Sari- 

Ghiol. Este acoperit cu finețe 

și semănături. 

Chiuciuc - Beili, Jea/, sai mai 

bine zis virf de deal, în plasa 

și judeţul Tulcea, pe teritoriul 
com. rurale Beș-Tepe. Este un 

„pisc înalt al dealului Beili, si- 

taat în partea nordică a plășei 

şi în cea centrală a comunei. 

Prin' el trece hotarul despărți- 

tor între satele Beș-Tepe şi Pir- 

lita, cătunul săi. Are 114 me- 

tri înălțime, dominind asupra 

Dunărei, asupra văei Turia, ce 

trece pe la poalele sale sudice, 

şi asupra două drumuri comu- 

nale Beș-Tepe-Pirlita. Este punct 

trigonometric de observaţie de 

ordinul al 3-lea. E acoperit cu 

verdeață și fineţe. 

Chiuciuc-Cara, deaf, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, pe teritoriul com. 

rurale Cirjelar, și anume pe al 

cătunului Homurlar. Se desface 

din dealul Dijchadael-Bair. Se 

întinde spre E., avind o direc: 

țiune generală dela N.-V. spre 

Ș.-E., brăzdind partea sudică a 

plășei și pe cea centrală a co- 

munei, Se întinde d'alungul ma- 

lului drept al piriului Homur-" 

lar, care din pricina naturei dea: 

lului este înalt şi ripos. La E.. 

stă in comunicație cu dealul 

Orta-Cuirac. Pe muchea lui trece 

“şi hotarul ce desparte satele 

Jaila de Homurlar (ale comunei 

Cirjelar). Pe la poalele sale trec 

drumurile vecinale Hasanlar - 

Jaila, Hasanlar-Homurlar și Ho- 

murlar.Jaila. E acoperit cu fi- 

neţe și semănături, iar la poa- 

lele sudice cu cite-va livezi. 

Chiuciuc-Cara-Tepe, dea, în 

jud. Tulcea, pl. Babadag, pe teri-   
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toriul com. rur. Nalbant, și anu- 

me pe al cătunului Trestenic. Se 

desface din dealul Buiuc-Cara- 

Tepe. Se îndreaptă spre S,, a- 

vind o direcție generală de la 

N. spre S., brăzdind partea nor- 

dică a plășei şi a comunei. Se 

întinde printre piriul Teliţa și 

afluentul săi valea Alceac-Cu- 

lac- Punar, pănă în satul Nal- 

bant, 'ce este așezat la poalele 

sale.:Malurile pîriului Teliţa sunt 

rîpoase din pricina naturii lui. 

Are 137 m. înălțime; e punct 

trigonometric de observaţie de 

ordinul al z-lea, dominînd asu- 

pra piriului Teliţa şi asupra sa: 

tului Nalbant. E acoperit cu 

semănături și fineţe. 

Chiuciuc-Chesen - Ceair, va/e, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul com. rurale 

Ese-Chioi. Se desface din poa: 

lele nord-estice ale dealului Ha- 
gi- Durac - Sîrti, de lîngă virful 
Ese-Chioi. Se îndreaptă spre N., 
într'o direcţiune gecrală de la 

S.-E. spre N.-E., printre dealurile 

Burun-Sirti și Bone-Sirti. Brăz- 

dează partea vestică a plășei și 

pe cea nordică a com. După un 

drum de 4 kil. se deschide în 

iezerul Giîrliţa, în partea sudică 
a lui. Ambele maluri sunt aco- 

perite cu tufărișuri. Pe valea a- 

ceastă merge drumul comunal 

Ese-Chioi-Girlița. 

Chiuciuc-Chioi, saz, în judeţul 
Tulcea, plasa Istrului, cătunul 

com. Casimcea, situat în par- 

tea de S.-V. a plășei și de S. 

a comunei, la 13 kil. spre S$. 

de reşedinţă, pe ambele ma- 

luri ale pirîului Casimcea saă 

Tașmu. Întinderea satului este 

de 18 hect. Populaţia e toată 

turcească; sunt 50 familii. cu 

1 8o suflete. Drumul comunal Ca- 

simcea - Tocsof trece printr'în- 

sul, 
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Chiuciuc-Chioi, movilă, în jud. 
Constanţa, pl. Hirşova, pe teri- 

toriul com. rurale Șiriul, și pe al 

cătunului săii Terzi-Chioi. E si- 

tuată în partea sud-vestică a plă- 
şei și a comunei, la hotarul ju- 

dețului Constanţa către Tulcea, 

la 2 kil. depărtare şi la S.- 

V. satului Chiuciuc-Chioi, ju- 

dețul Tulcea. Este un virf înalt 

al dealului Arman-Tepe, avind 

13î m. înălțime. Punct trigono- 

metric de observațiune de ran- 

gul al 3-a, dominind satul Terzi- 

Chioi și valea 'Terzi- Chioi. Pe 

la Sudul său trece drumul co- 

munal Chiuciuc- Chioi - Terzi- 

Chioi (Constanţa). Este acope- 

rită cu “verdeață. 

Chiuciuc- Suhat, 2î7f de dea, 

în județul Tulcea, plasa Baba- 

dag, pe teritoriul comunei Eni- 

sala, în partea estică a. plă- 

şei și vestică a comunei, Este 

virful culminant al dealului Ca- 

labalic-Bair. Are 50 m. înăl- 

țime. Punct trigonometric de 

observaţiune de rangul 1-iii, do- 

minînd asupra satului Enisala 

și lacul Babadag. Pe la poale-i 

trece un drum comunal Babadag- 
Enisala. Este acoperit cu fi- 

neţe. 

Chiva, paumire vechie a satului 

Strachina, plasa Ialomița-Balta, 

comuna "Țăndărei, județul Ialo- 

mița. 

Chiva, pădure, foioasă, supusă 

regimului silvic, judeţul Bacăi, 

plasa Trotușul, com. Mănăstirea: 

Cașinul. E proprietatea locuito- 

rilor din cătunul Curița, com. 

Cașinul. Esenţe: fag și stejar. 

Chiva, zirză, ce se mai numeşte 

și Chivul, judeţul R..Sărat, plasa 

Marginea-d.-s., comuna Lacul- 

lui-Băban; izvorește din dealul 

Costandoiul; udă partea de FE,



CHIVAN 1 

a comunei și se varsă în riul 
Rîmna, pe dreapta lui. 

Chivani, mahala, în com. rur. 
- Podina-Mică, plasa -Dumbrava, 

jud. Mehedinți. 

Chivădarul sai Scaunul- Ho- 
“ ţului, dza/, la S. de comuna 

- Vărtopul, plaiul Vulcan, judeţul 
Gorj. Pleacă de la N. la S,, 
pănă la hotarul Mehedinţului, 
hotar ce trece pe la picioarele 
lui. Pe acest deal se află pădure 
şi izlaz. 

Chivei (Pirîul-), zirîz, jud. Ba 
căă, pl. Trotușul, com. Hirja, Iz- 
voreşte din muntele Ploştina şi 

se varsă d'a dreapta Oituzului, 

Chivei (Ripa-), riză, comuna 
Miceşti, pl. Riul-Doamnei, jud. 
Muscel. 

Chivei (Vălceaua-),zâ/cea, com. 
- Micești, pl. Riul-Doamnei, jud. 
Muscel. 

Ciacal, dea/, în jud. Constanţa, 
plasa Silistra-Nouă, pe teritoriul 
comunei rurale Oltina. Se des- 
face din dealul Macuc, se în- 

- tinde spre E., avind o direc- 
- țiune generală de la N.-V..V. 
„spre S-E.E., brăzdind partea 

nordică a plăşei, pe cea esti- 
că a comunei Oltina, ce se 
află așezată la poalele sale sud- 
vestice și partea vestică a co- 
munei Beilicul,. ce se află așe- 
zată la poalele sale de S.-E. Din: 
tre virfurile sale; cel mai înalt este 
vîrful Oltina, care are 1 32 m. Na: 
tura lui e p'alocurea stincoasă. 
Este acoperit cu fineţe, puţine 
semănături și mai puține păduri 
şi tufărișuri. Pe muchea sa merge 
drumul comunal Oltina-Beilicul- 
Mirleanul. 

Ciactîrul, saii Tufeşti, com. rur., 
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„situată în luncă, pl. Balta, jud. 
Brăila, pe malul stîng al Dunăret. 
Se mărginește la N. cu Valea: 
Cînepei și Gropeni; la S. cu 
Pirlita şi Stăncuţa ; la V. cu Vi- 
zirul și la E. cu balta de pe 
malul sting al Dunărei. Are 
forma unui patrulater dreptun- 
ghiular și o suprafață de 20000 
hect.,:cu o populație de 357 
capi de familie, sai 1618 suflete, 

"din. cari 197 ştiii carte și 1421 
nu știi. 

Contribuabili sunt 255. 
Săteni împroprietăriți din 1864 

sunt 150 şi din 1878, 1ş1; 

neîmproprietăriți sunt 100: 
Are 6 debite și 10 -cîrciumi, 

Vite mari cornute sunt 1664 
(boi 718, vaci 739, tauri ş, viței 
202); cal sunt 670, oi 509. 

In comună se face un bilcii, 
în ziua de Inălțarea-Domnului, 

Drumuri: la Brăila 23 kil. spre 
N.-E. pe malul Dunărei pe drumul 
poştei vechi, pănă la Chiscani și 
apoi pe șoseaua jud. Rrăila-Că- 
lărași, la malul Dunărei spre E, 
la Stăncuța 13 kil. spre S.- 
E.; la Pirlita spre S. 11 kil.; la 

Valea-Cinepei spre N. 8 kil; 

la Gropeni spre N. 10 kil. Co- 

muna are ş strade. Printr'însa 

era drumul poștei vechi de la 

Brăila la Călăraşi. Com. Ciacîrul 

s'a fondat în 1832, prin așezarea 

locuitorilor din cătunele vecine, 

şi anume: din Tufești, acum si- 

lişte spre V. unde se află încă 

urme; din căt. Ibișul, azi siliște 

spre S.-E. în lunca bălții; din 

căt. Porumbului, azi silişte la 

S..E.; din Cuptoarele, Ciatirul, 

„Chirtul şi Rama sai Arama. 

Mutarea locuitorilor s'a făcut 

prin'executare. In 1848, satul 

a ars mai mult de jumătate. 

Ruşii aă trecut p'aci în războa- 
iele lor cu Turci, 

Ciacîrul, saz, judeţul Brăila, pe 
muchea platoului de N., în partea   
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de V. a. comunei cu acelâși 
nume, la 33 kil, spre S. de orașul 
Brăila. Satul este așezat în lun: 
gul muchei și s'a înființat la 1832. 
E compus din sătișoarele: Tu- 
feşti, Ibișul, Porumbarul, Cuptoa- 

rele, Ciatirul, Chirtul și Rama, 

care erai pe teritoriul acestei 
com. Administrația. judeţului de 
pe atunci a adunat pe locuitorii 
acestor sătişoare, formînd satul 
Tufeşti, numit mai în urmă Cea- 
cirul. Locuitorii cunosc acest 

- satsub numele de Tufeşti. Supra- 
fața satului este de 150 hect,, cu 
300 case; 11 cîrciumi; 2 băcănii; 
5 cusătorii; o cizmărie; o croito- 
rie de haine bărbătești. Are o 
şcoală de băeţi înființată la 1830, 
întreținută de stat şi  frecuen- 
tată de 72 elevi; o şcoală de fete, 
întreţinută de com. și frecuen- 
tată de 27 eleve. Ambele școli 
aă un bun local proprii. Are 
o biserică clădită, la 1838, de 
locuitori, 

Populaţia satului e de 368 
capi de familie, saii 1637 suflete, 
din cari: 791 bărbați, 827 femei; 
644 căsătoriţi, 974 necăsătoriți; 
197 ştii carte, 1421 nu ştii, 

Vite sunt: 670 cui, 9 asini, 
1664 vite cornute, 329 oi, 10 

capre, 314 rimători. 
Sunt 60 stupi. 

Ciaciîrul, dea/, com. Filipești- de- 
Pădure, plasa Filipesti, judeţul 
Prahova, 

Ciagiul, su/az, cu loc de pășune, 
în suprafață de 1072 hect., pe 
trupul moșiei Iași, proprietatea 
Strimba, a d-lui Em. Grădiș- 
teanu, pendinte de com. Strim- 
ba, pl. Cilniștea, jud, Vlașca. 

| Ciair-luc, mooifă, în jud. Con- 
stanța, pl. Constanţa; comuna 
Techir-Ghiol, căt. Hazi-Diuliuc, 
situată în partea, sudică a plășei 
și cea nord-vestică a comunei,
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la 5 kil. spre N.-V. de cătun, 
pe muchea dealului Hazi-Diuliuc. 

Are 73 m. înălțime, dominînd 

drumul comunal Hazi-Diuliuc- 

„. Hasancea. Este artificială și a- 

coperită cu verdeață, servind 

“odinioară ca punct de orientare. 

Ciair-Orman, ae, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra - Nouă, co- 

„_muna Cuzgun;' se desface din 

poalele nord-vestice ale dealu- 

lui Cara-Amant; se îndreaptă 

întiii spre N., apoi spre V,, 

: într'o direcție de la S.-E. spre 

N.-V., brăzdind partea estică a 

plăşei și a comunei. Trece prin 
satele Cara-Amat și Cuzgun, se 

unește. cu valea : Iort-Culac; și, 

după 10 kil. de drum, se des- 

chide cu valea Beilicul pe dreap- 

ta, ceva mai jos de orașul Cuz- 
gun. 

Ciairul, saă Glodul, Zeren cari 

vabil, pe moșia Muereștilor, ju- 
deţul Vilcea, în întindere de 8 
hect. și 506 m. p. E situat în 

com. Muereasca-d.-j., pl. Cozia. 

A aparținut Episcopiei Rimni- 
cului, 

Ciairul-din-Mijloc, vaze, în ju- 

dețul Constanţa, plasa Medjidia, 

pe teritoriul comunei rurale Ra- 

sova. Se desface din poalele 
sud-estice ale -dealului Malage- 

"nilor; se îndreaptă spre N., a- 

vînd o direcţiune generală de 

la S..V..S. spre N.-N.-E., brăz- 
„dînd partea vestică a plășei și 

cea de S. a comunei. După un 

drum de 4 kil., printre dealu- 

rile Malagenilor și Grindul-Mare, 

se unește cu valea Saiana-Doice, 

străbate satul Rasova și se des- 

chide în Dunăre chiar în mij- 

locul satului. Pe valea 'ei merge 

drumul vecinal Rasova-Ivrine- 
zul-Noiă, 

Ciairului (Măgura-), zâgură,   
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pl. Băilești, com, Siliştea-Cru- 

cei, jud. Dolj. 

Ciairului (Valea-), vaze, în jud. 

Tulcea, pl. Isaccea, pe. terito- 

riul comunei Luncaviţa. Se des- 

chide din poalele nord-vestice 

ale dealului Gilmeele-Inşirate; se 

„ îndreaptă spre N., avind o di- 

recțiune generală de la S.V. 
„spre N.-E., brăzdind partea. de 

N. a plășei și pe cea de mij- 
loc a comunei, fiind la mijloc 
“între cătunele Luncaviţa și Ra- 
chel, al căror hotar îl face pe 

“o mică întindere. Se întinde 

printre movilele Cadiasa și Moş- 

Toma; taie șoseaua judeţeană 

Măcin-Tulcea pe la kil. sr, şi, 

după 4 kil. de curs se termină 
în stuful de pe marginea satului 
Luncaviţa. 

Cial-Margea, sa/, în jud. Con- 

stanța, plasa Silistra-Nouă, căt. 

comunei Bairam- Dede, situat 

în partea sud-estică a plășci și 

sud-vestică a comunei, la 5 kil. 

spre S. de căt. de reşedinţă, 

Bairam-Dede. Este așezat pe 

Valea-Sarapcea și este închis 

în partea sudică de dealul Me. 

zarlic - Malcoci. Este dominat 

“de virful Tazli-luiuc, care este 

la 2 kil. spre N. de sat și care 

are o înălțime de 178 m. Po- 

pilaţiunea se compune numai 

din Bulgari și Turci. Drumuri 

comunale pleacă în toate direc- 

țiunile: la N. spre Bairam-Dede ; 

la N.-E. către Cavaclar; la 

S.-E. către Calfa-Chioi; la S. 

către Docuzaci și la N.-V. că- 

tre Demircea şi Haiman-Chioi. 

Ciali-Ceair, vaze, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

- ritoriul comunelor rurale Găr- 

van și Lipnița. Este formată 

din două mici văi, din cari una 

îşi are începutul în părţile nor- 

dice ale dealului Chirigi-lol-Bair,   
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. pe teritoriul “bulgăresc al co- 
munei Gărvan; se îndreaptă spre . 

N. tăind hotarul mai sus de 

- pichetul No. 11, trece prin sa- 

„tul Veli - Chioi, . deseriiad mai 

multe cotituri, se îndreaptă apoi _- 

spre E., avind o direcțiune ge- 

nerală de la S.-V. spre NE, 

mergind. printre dealurile Sirt- 

Iol-Bair și Dermen-Sirt, şi brăz- 

dind partea sudică -a plășei : și 

pe cea estică a celor două co; 

mune, După un parcurs de i4 

kil. se deschide în balta Cia- : 

murli, la E de satul Lipnița. 

Cursul superior și-l face prin 

păduri și anume: . Iasi-Orman 

şi Saia-Coru- Orman, iar cel 

mijlocii și inferior prin tufări- 

şuri, Malurile-i: sunt înalte, însă 

deschise. Printr'iînsa merge și 

un drum comunal ce duce de 

la Veli-Chioi la Lipnița și de 
la Veli-Chioi la Cranova în Bul- 

garia. 

Ciali-Mezarii, 7ovz/ă, în jude- 

țul Constanţa, pl. Mangalia, pe 

teritoriul comunei Sari-Ghiol, și 

anume pe acela al cătunului săii 

Ilanlic, situată pe muchea dca- 

lului Acangi, în partea S.-E. a 

plășei şi a comunei, la 1ije kil. 

departe spre S.-V. de satul Ilan- 

lic, aproape de hotarul Bulga-: 

riei spre Dobrogea. Are 44 m. 

înălțimea și domincază satul Ilan- 

lic, văile Ilanlic şi Scangi, și dru- - 

mul Ilanlic-Scangi. E artificială 

şi servea odinioară ca punct 

de observaţie. 

Cialiciul, ac, pl. Ocolul, com. Co- 

şoveni-d..s., jud. Dolj, în S.E. 

comunei; e lung de 260 m. și 

lat de 100 m, 

Ciamurii, dea, în pl. .Istrului, 

jud. Tulcea, pe teritoriul com. 

rurale Ciamurli-d.-s., de la care 

și-a luat și numele, se îndreap- 

tă spre E., avind o direcţie ge-
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„ nerală de la N.-V. spre S.-E. 
Lasă spre V. dealul . Surtluc- 
Bair, la N. dealul Secarul, la S. 
dealurile Sari-Meșelic și Dolojan. 
La E. dealurile Ciubueluc-Bair, 
Bal- Bair, Taș-Bair, Tasli-Bair, 
Eniceri şi Cara-Burum. Din el iz- 
voresc văile Camena, Dolojan, 
Eschibaba și Ciamurli, Are o 
înălțime de 316 m. şi dominează 

- asupra satelor Ciamurli-d.-s., Ca- 

mena , ' Eschibaba, aşezate la 
poalele sale. Este întretăiat de 
multe drumuri comunale, și este 
acoperit în mare parte cu pă- 
duri. Dealurile secundare sunt 
acoperite cu fineţe şi pășuni. 

Ciamurii, vf de deal, în plasa 
Istrului, jud. Tulcea, pe terito- 

riul com. rurale Ciamurli-d.-s., 

de la care și-a luat şi numele. 

"- Este virful culminant al dealului 

Ciamurli, Are 316 m. înălțime. 
Punct trigonometric de obser- 
vație de rangul al 3-lea; domi- 
nează asupra satului Camena. 

Este acoperit cu păduri, iar poa- 

lele cu tufărișuri și pășuni, 

Ciamurli-de-Jos, com. rur., ju- 
deţul Tulcea, situată în partea 
sud-estică a judeţului şi a plă- 
şei Babadag, pe malul lacului 
Goloviţa. 
"Se mărginește la N. .cu ora- 
şul Babadag, la V. cu Ciamurli- 
„ds. la E. cu Canli- Bugeac, 

la $. cu lacul Goloviţa și Ca- 
sap-Chioi. 

Dealuri sunt: Bal-Bair, Tasli- 

Bair (161 m.) la N..V., acoperite 
cu păduri; Bal Bair (altul), Eni- 

ceri (147 m.), acoperite cu livezi, 
la V.; dealul Visterna (52 m.) la 
N.-I;, cu finețe. Movile sunt nu- 
meroase, artificiale, parte din 

ele sunt şi naturale; toate aco- 
perite cu verdeață. . 

Apele, cari udă comuna, sunt 

puţine: piriul Slava-Rusă o udă! 
„de la N.-V. spre S.-E., trece   

"ar. 

prin cele două sate Caugagi și 
Ciamurli-d.-j. Are un afluent pe 

dreapta, valea Gealtai-Deresi la 

N. Apoi valea Milvel- Culac la 

FE. Ca bălți avem numai Golo- 
viţa la S. 

Cătunele,. care o formează, 

sunt: Ciamurli-d.-j., reședință la 
S.-E., pe malul nordic al lacu- 

lui Goloviţa, Caugagi la N.-V., 

pe malul stîng al pirîului Slava. 

Intinderea este de 7200 hect., 

din cari 180 hect. vetrele sa- 

telor, 5500 ale locuitorilor, 1620 
ale statului. 

Populaţiunea este amestecată; 

sunt 214 familii, cu: 1107 su- 

flete, din cari 220 bărbaţi, 204 

femei, 694 copii. După națio- 

nalități sunt: 10 Romini, 1088 
Bulgari, 2 Greci, 3 Armeni şi 9 

- Evrei, 
Sunt 170 plugari, cu 117 plu- 

guri; sunt 4 comercianţi. 3500 

capete de vite... | A 

Veniturile sunt de 6200 lei, 

cheltuelile de 6rşo lei. In com. 

sunt 210 contribuabili. 

Drumurile sunt cele comu- 
nale, cari duc la satele înveci- 

_nate: Canli-Bugeac, Potur, Bei- 

daut, Slava - Rusă, și şoseaua 

„ națională Tulcea-Babadag-Con- 
stanţa, care trece printre cele 

2 sate. 

Biserică e una singură, cu hra- 

mul Adormirea- Maicii - Domnu- 

lui, zidită de locuitori, -cu 10 

hect., 1 preot şi 1 cîntăreţ, 

Școală e una singură în Cia- 
murli-d.-j., fundată în 1883 de 

comună, cu 10 hect., 1 învăţă- 

tor, 57 elevi înscriși, 30 pro- 
movaţi. 

Ciamurli-de-Jos, sa/, în pl. Ba- 

badag, jud. Tulcea, cătunul de 

reședință al comunei Ciamurli- 

d.-j:, așezat pe malul lacului Go- 

loviţa, în partea sud-estică a 

plășei şi a comunei. Satul are 

o întindere de 140 hect,, cu o   
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„populaţie de 169 familii, cu 712 
suflete. Ocupaţia principală este 
agricultura și creșter ea: vitelor, 

Ciamurli-de-Sus, com. rur.,-si- 

tuată în partea centrală a ju- 

deţului Tulcea și cea nordică a 
plăşei Istrului, pe piriul. Cia- 
muri, - a 

Se mărginește la N. cu co- 
“ muna Slava-Rusă, la E. cu Cia- 

murli-d.-j., la V. cu judeţul Con-. 

“stanţa, la S. cu com. Beidaut, 

Solul este foarte accidentat; 
ast-fel avem dealurile: Periclic 

386 m., Batarla-Bașa la V., cu 
păduri, Sacar-Bair 260 m., Be- 

* chir-Ceair. 192 metri, Deolniuc- 

Bair 215 metri, Camena 149 

m. la N., cu păduri, Taș-Bair, 

la E., cu livezi, Solugean, Sari- 

Meșelic, la S$., cu finețe, Dolo- 

jan 210-m., Dalicla 217 metri, 

Ciamurli 316 m., Cuciuc-Bair 
165 m., prin mijloc, acoperite 

cu păduri și livezi. Movile sunt 
paține. | 

Apele cari udă comună sunt: - 
Valea Hagi-Omer la V., piriul 

Slava-Rusă şi afluentul săii Ca- 

mena la N., Beidaut cu-a- 

„fluenții săi, văile: Durasa-Cai-' 

rac, Cavaclac-Cairac, Dolojan, 

Calaigi, la S. și V., Valea-Sa- 

tului saii Ciamurli, prin. mijloc. 

Cătunsle cari o formează sunt: 

Ciamurli-d.-s., reședința la S.-E, 

pe piriul Ciamurli, Camena la 
6 kil. spre N. pe Valea-Ca: 

mena, Eschibaba la 5 kil. spre 

V. pe valea Eschibaba, Teste- 
mel la 7 kil..spre N.V. pe pt- 
riul Beidaut, Hagi-Omer la 15 
kil. spre N.-V. pe valea Hagi- 
Omer. E 

Intinderea este de 7515 hect., 

din cari 365 hect, acoperite de 
vetrele satelor, ş200 hect. ale 

:. locuitorilor, 1950 hect. ale sta- - 

tului. Aa 

Are o populaţie de 386 fa- 

milii, sai 1875 suflete. După
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naționalitate sunt: 82 Romîni» ! 

1616 Bulgari, 161 Tătari, 2 

Greci, 3 Armeni, 9 Eleni şi 6 
Țigani. 

Sunt 384 plugari, cu 118 plu- 
"guri. Vite sunt 2015 capete. 

Budgetul comunei este de 

9500 lei la venituri şi 9200 lei 

la cheltueli. Are 350 contrib. 

Drumuri comunale sunt la: 

Slava, Beidaut și Ciamurli-d.-j. 

Are trei biserici, una în re- 

ședință, cu hramul Sf.Gheorghe; 

alta în Eschibaba, cu hramul 

Metodiu și Ciril; a treia în Ca- 
mena cu hramul S-ta Mina, zi- 

dite de locuitori, cu cite 10 

hectare, deservite de 3 preoți 
"și 3 cîntăreţi, 

Școli -sunt 2, în Camena și 
Eschibaba, fondate de stat, cu 

cite 10 hect., 2 învățători, fre- 

cuentate de 134 elevi. | 

Ciamurli-de-Sus, sa, în plasa 

Istrul, jud. “Tulcea, cătunul de 

reşedinţă al comunti Ciamurli- 

d.-s., așezat în partea nordică 

a plăşei și cea sud-estică a comu- 

nei, pe piriul Ciamurli. Are 140 

hect. întindere. Sunt 112 capi 

„de familie, cu 564 suflete. 

Ciamurilia, fa/tă saii m/aștină, 

în jud. Constanţa, pl. Silistra- 

Nouă, pe teritoriul comunelor 

“rurale Lipnița şi Ghiuvegea. Ea 
este o prelungire sudică a băl- 

ței Oltina; începe de la locul 

"unde se sfirșeşte balta Oltina, 

- “lingă satul Cișla; se îndreaptă 

spre N., pănă lingă movila Iort- 
mac, unde începe balta Iort- 

mac, Are o lungime de 8 kil., 
o lărgime de 700—800 m. și 

este închisă . între dealurile Sirt- 

Iol-Bair la V., cu dealul deasu- 

„pra Cişlei la E. Intr'însa, pe 

stinga, se deschid două văi: 

Dere-Ceair şi Ciali-Ceair, cea: 

d'intiii lingă locul numit şi Po- 
dul-Pici,   
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Ciardacul, zr44 din moșia Aga- 
piei, com. Filiorul, pl. de Sus- 

Mijlocul, jud. Neamţu, cuprinde 

pe teritoriul săii o pădure de 
brazi. . 

Ciardacul, Zac, situat pe terito- 

riul com. Alimănești, pl. Siul- 

d.-s., jud. Olt, 

Ciardacul, mov4/ă, jud. Brăila, la 

I!2 kil. spre N. de satul Na- 

ziîrul, unde inginerii statului-ma- 

jor austriac aii avut un punct de 

triangulaţiune la facerea hărţei 
județului. 

Ciardacul, zpovi/ă,- jud. Brăila, 

la S. de com. Tichilești, 

Ciardacul, munte, în com. Fi- 

liorul, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 

Neamţu, eșit din ramura mun- 

telui Măgura, la S. de mănăs- 
tirea Agapia. 

Ciaric-Cairac, deal, în jud.Tul- 

cea, plasa Istrului, pe teritoriul 

comunelor -rurale Beidaut și Ca- 

simcea. Se desface din dealul 

Alifaci, se întinde spre E., a- 

viad o direcţie generală de la 

N.-V. spre S.-E. şi brăzdînd 

partea. vestică a plășei şi a co- 
„munei Beidaut și pe cea estică 

a comunei Casimcea. Se întinde 

spre valea Cail-Dere, făcindu-i 

malul stîng înalt și stîncos. El 

este tăiat de o mulţime de dru- 

muri, Alifaci-Cail-Dere- Eschi- 

baba; are un virf stîncos de 

287 m,, care dominează asupra 

satului Cail-Dere; este acoperit 
cu fineţe. 

Ciarînci, zîrîă, în jud. Tulcea, 

pl. Istrului, pe teritoriul comu- 
nci Ciamurli-d.-s., și pe acela 

al cătunului Eschibaba; izvo- 

reşte din: poalele nordice ale 

dealului Ceşme, se îndreaptă 

spre E., avind o direcţie gene- 
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rală de .la N.-V. spre S-E, 

brăzdind partea nordică a plă- 

şei și pe cea vestică a comu- 

- nei; curge numai prin păduri, 

şi după un curs de 2 kil., merge 

- de se aruncă în piriul Beidaut, 

- pe dreapta. 

Ciatal, pic/hret romînesc, în plasa 

și jud. Tulcea, pe teritoriul ora- 

şului Tulcea, la bifurcația bra- 

țului Chilia de brațul. Tulcea, 

la 2 kil. spre E. este satul Păt- 
lăgeanca. 

Ciatal-Bair, dea/, în pl. şi jud. 

Tulcea, com. Congaz, o pre- 
lungire vestică a dealului Orta- 

Rair, situat în partea sudică a 

plășei, și nord-estică a comu- 

nei. Se prelungeşte la N. cu 

dealul Cazilgic - Bair. Are 156 

m. și dominează asupra satelor 

Congaz și Eni-Chioi. Este aco- 

perit cu tufișuri, resturi din în- 

_tinsele păduri de odinioară. 

Ciatal-Chioi, saș, în pl. și jud. . 

Tulcea, cătunul comunei Satul- 

Noii, așezat pe malul drept al 

“braţului Chilia, la 7 kil. spre 
S.-V. de reședință ; și-a luat nu- 

mele de la pichetul Ciatal, si- 

tuat la bifurcația Chiliei, de Tul- 

cea. Are o întindere de 880 

”- hectare, din cari, casele în nu- 

măr de 70 ocupă 28 hectare, 

restul e al locuitorilor și al Sta- 

tului ; populaţia lipoveană, are 
35 familii, cu 188 suflete. 

Ciatal-lolu-luc-Bair, dea, în 

"jud. Constanţa, pl. Silistra-Nouă, 

pe teritoriul bulgăresc al comu- 

nei Gărvan şi pe acela al că- 

"tunului Cuiugiuc. Se desface 

din ramificaţiile vestice ale dea- 

lului Sapo-Bair; se întinde spre 

V. în o direcţiune generală de 

la S.E. spre N.-V., brăzdind 

ast-fel partea sudică a plășei și 

pe cea sud-vestică a comunci,
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Are o înălțime de 158 m. şi do- 
minează văile Cavac-Culac-Ceair 
şi Cuiugiuc-Ceair, precum şi sa- 
tul Cuciuc-Cainargi, așezat la 
poalele sale sud-estice. Este a- 

coperit cu păduri în partea nor- 
dică; viile satului Cainargi îi a- 

coperă pantele sud-estice; restul 

e cu tufărişuri. Pe muchie merge 
şi un drum comunal Cuiugiuc- 
Cuciuc-Cainargi. 

Ciatal-Orman, gza/, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra: Nouă, pe te- 
ritoriul comunei rurale Satul- 

Noi, și anume pe acela al că- 
tunului Pirjoaia. Se desface din 

dealul La-Două-Movile, Se în- 

tinde spre E., avind o direcţi- 

une generală de la V. spre E. 

brăzdind partea vestică și cen- 
trală a comunei şi pe cea nor- 

dică a plășei. La poalele sale 

vestice este așezat satul Pirjoaia, 

iar la cele estice comuna Satul: 

Noi. Are o înălțime de 140 m. 

dominind satele Pirjoaia și Sa- 

tul-Noii, precum și un drum co- 

munal ce le unește. Are o na- 

tură humoasă şi este acoperit 

în general numai cu fineţe și 
semănături. 

Ciatal - Orman, dea/, acoperit 
cu o pădure mare ce poartă a- 

celași nume, în jud. Constanţa, 

pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunei urbane Cuzgun și anu: 

me pe acela al cătunului Cara: 

Amat. Se desface din dealul 

Echiu-luiuc-Olceac; se întinde 

spre S$., avind o direcțiune ge- 

nerală de la N-V. spre S-E. 

şi brăzdează partea estică a 

plășei şi a comunei. Se întinde 

între văile Ciair-Orman, lort-Cu- 

lac, Cara-Aci-Alcea şi Cara-Cia- 

lic-Culac. Are o înălțime de 140 

m. dominînd văile de mai sus, 

satul Cara-Amat și mai multe 

drumuri comunale ce străbat 

pădurea ds 12000 hect. în toate   
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direcțiunile. Esenţele principale 

de lemn sunt: stejarul, jugastrul 
și fagul. Mai sunt și pășuni în- 
tiase, 

Ciatal-Orman, dea/, în jud. Con- 
stanța, pl.' Silistra-Nouă, pe te- 

ritoriul comunei rurale Caranlic, 
și anume pe acela al cătunului 
Curu-Orman ; se desface din dea- 
lul Distrail; se întinde spre V., 
avînd o direcție generală de la 
S.-E. spre N.-V., brăzdînd par- 

tea vestică a comunei și cea 

estică a plășei. Se ridică -pănă 
la 140 m. înălțime dominînd 
valea Hasan-Orman, drumul ju- 

deţean Ostrovul-Cuzgun, cel co- 
munal Beilicu-Curu-Orman. Este 
acoperit cu tufărișuri și păşuni. 

Ciatal-Orman, za/e, în jud. Con- 

stanța, pl. Hirşova, pe teritoriul 

comunei rurale Siriul și anume pe 
acela al cătunului Ciatal-Orman 

sati Pantelimon. Pleacă din poa- 
lele estice ale dealului Hagi- 

Bairam; se îndreaptă spre E. 

printre dealurile Man-Conu, ce 

are pe stînga și Tepe pe dreap- 

ta. Trece prin satul Ciatal-Or- 

man şi se deschide în piriul 
Casimcea, pe. dreapta lui la 2 

kil..spre S. de locul numit Moara- 

Coucoanci. Are malurile înalte şi 

. ripoase, a 

Ciatal-Su, ană mică și puţin în- 

semnată, în jud. Constanţa, pl. 

Constanţa, pe teritoriul comu- 
nei rurale Cara-Harman. E si- 

tuat în partea nordică a plășei 

şi a comunei, pe limba de pă- 

mînt ce desparte lacurile Sinoe 

de Tuzla. E considerat ca o 
prelungire a celui d'întiiu. Are 

8 hect. întindere, înconjurat de 

nisip; nn produce mai nimic, 

fiind puţin adinc și noroios. 

Ciatal-Tepe, dez, în pl. și jud. 

Tulcea, com. Agi-Ghiol, se des-   
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face din dealul Imalac, se în- 
tinde spre E., avind o direcţie 
de la N.-V. spre S.-E., brăzdind 
partea, centrală a plășei şi de 

N. a comunei. Se întinde de- 

alungul văei Sari-Ghiol. E tăiat 
de drumul comunal Malcoci-Sa- 
ri-Ghiol. Este acoperit cu iarbă. 

Ciatirul, si/zșze, jud. Brăila, la 4 

kil. spre S.-E. de satul Ciaci- 
rul, în Lunca-Dunărei, între mo- 

vilele Cuptoarele și siliştea Chior- 

tul. Aci a fost satul Ciatâr, 

Ciaunari, povî7ă, jud. Brăila, în 

marginea de V. a satului Ro- 
man. Aci a fost vechea tirlă 
Ciaunari, unde s'a format satul 
Roman. 

Ciaureşti, saș, jud. Argeș, plasa 

Topologul, pendinte ' de com. 

rur. Alimănești-Poenari. Are 120 

familii și o biserică, cu hramul 

Sf. Dumitru ; e deservită de un 

preot şi un cîntăreţ. 

Ciauşeşti, sal, cu 300 sufl. „ jud. 
Argeș, pl. Gălășești; face parte 

din com. rur. Stănislăveşti, Are 
o biserică, cu hramul Toți-Sfinții, 

deservită de un preot și un pa- 
racliser, 

Ciauş- Chioi, saț, în pl. Istrului, 

jud. Tulcea, căt. comunei Ca- 

simcea, așezat la 5 kil. spre N. 

de reședința Casimcea, pe am- 

bele maluri ale văei Şasli-Cula, 

nu departe de piriul Casimcea 

saii Tașăul. Intiriderea este de 

67 hect, Populaţiunea este de 
88 familii, cu 315 suflete, în cea 
mai mare parte Turci și Tă- 
tari. | 

Printr'insul trece şi un drum 

comunal ce vine din Casimcea 

şi merge spre Topologul. 

Ciauş-Chioi, va/e, în pl. Istrului, 
jud. Tulcea, comuna Casimcea,
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căt. Ciauş-Chioi; ese din poa-" 
_lele estice ale dealului Curu- 

Bair; se îndreaptă spre E., pri- 

- meşte pe stînga valea Sasli-Cula, 

trece prin satul Ciauș-Chioi şi 

se deschide în riul Casimcea, 

mai sus de satul Ali-Faci. 

Ciauş-Chioi, vî7f de deal, în pl. 

Istrului, jud. Tulcea, pe terito- 

riul comunei rurale Casimcea, și 

anume -pe acela al cătunului 

Ceauş-Chioi, de la care și-a luat 

numele... Este un virf al dealu- 

lui Curu-Bair,. din județul Con- 

stanţa, la hotarul între cele două 

judeţe. Are 280 m., dominînd 

"asupra satului şi drumului co- 

munal Ciauș - Chioi- Ali- Fact. 

Este acoperit cu pășuni. 

Ciauşul, zare vechie,. a cătu- 

“nului Mărăcini - Grecului, com. 

_ Obidiţi, jud. R.-Sărat, tot aşa 

se mai numea și căt. Plopi-Vechi 
din com. Măcrina. 

Cibota. (Vezi Cioboata, judeţul 
. Bacăă 

Cibrul, name, pl. Cimpul, com. 
Ciuperceni, jud. Dolj, ce purta 
în vechime moșia Ciuperceni. 

- Cicadaia, as. V. ucul, piriii, | 
jud. Iași). 

Cicăneşti, com. rur., aşezată pe 

* șesul dintre Valea-Topologului 

și Valea-Argeșului, jud. Argeș, 

pl. Loviştea, la 6 .kil. de com. 

rur. Şuici, reședința subprefec- 
turei, și la 50 kil. de Pitești; se 
compune din satele: Bărsești, 

Cicănești-d.-j. sai Tutana, Cică- 
nești-d.-s., avind peste. tot 173 
fam., cu 1041 suf. 

In comună sunt 2 biserici; o 

şcoală primară rurală; 3 cîr- 

ciumi. 

Budgetul comunei pe anul 

1865—S86 a fost de 1142 let la 
Cicilia, . munte,   

" venituri și: de 1076 lei la chel- 

tueli. | 

(1887), această comună numără 
137 contribuabili şi are un bud- 

get de 1243 lei la venituri și 

de 947 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 690 capete vite 
"mari (650 boi și vaci, 40 cai) 

şi de 1940, vite mărunte (1331 

oi, 190 capre și 419 rimători). 

În apropiere de satul Cică- 
nești se recunosc încă urmele 

unei fabrici de sticlărie ce a 

existat în vremea de demult; a- 

semenea se mai găsesc urme 

de zidării vechi, biserici și ci- 

mitire. La NE. de această co- 
mună şi în depărtare de 3 kil. 
se află ruinele cetăţei Poenari. 

Cicăneşti-de-Jos, saii Tutana, 

sal, cu 66 familii, jud. Argeș, 

pl. Loviştea; face parte din 

com. rur. Cicănești. Are o bi- 

serică cu hramul Nașterea-Mai- 

cei-Domnului. E deservită de un 
preot și un cintăreț; o școala 
primară rurală. 

Cicăneşti-de-Sus, saţ, cu 36 fa- 

milii, jud. Argeș, pl. Loviştea; 

face parte din com. rur. Cică- 

nești. Are o biserică cu hramul 

Sfinta Troiță, deservită de un 
preot şi un cîntăreţ. 

Cichirdic, saţ, în jud. Roman, pl. 

Siretul-d.-j., com. Stănița, spre 

V. de satul Stăniţa și la o de- 

părtare de 3 kil. de el. Este 
așezat pe deal. Are 32 capete 

de familii, cu 106 locuitori, din 

cari 32 contribuabili; locuesc în 

32 case. Populaţia este numai 

romînă, Mai înainte, satul se 

numea Todireni-Sturzei. 

Sunt 87 capete vite mari. 

în” jud. Buzăi, 

com, căt. MiscelulCarăi    

După o publicaţie oficială 
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mănești; e acoperit de izlaz, are 

culminație Valea .- Cicilei, care 

fuce hotar despre comuna Bo- 
ziorul. 

Cicloavele, /ac, în pl. Ialomiţa- 

„ Balta, teritoriul comunei Bordu- 

- şani, jud. Ialomiţa. 

Cicoa-Florescului, 7ea/, în com. 

rur. Jidoștiţa, pl. Ocolul-d.-s., 

jud. Mehedinți. 

Cicoare, poiană, jud. Bacăii, pl. 
Bistriţa-d.-s., com. Racova, din 

pădurea Racova, 

Cicoarei (Valea-), za/e, în jud. 
Buzăi, com. Grăjdana, căt. I7- 
voranul; ese din pădure şi se 
scurge în Vaiea-Boului, 

rur., jud. Con- 
stanța, pl Constanţa, 

Este situată în partea de E. 

a județului, la 26 kil. spre N.-V. 
de orașul Constanţa, capitala dis- 

trictului și în partea septentri- 

onală a plăşei, la '6 kil. spre E, 

de comuna Cara-Murad, reşedinţa 

ei, Comunele şi cătunele înve- 

cinate cu dinsa sunt: Șahman 

la 6 kil., Gargalicul-Mic la 8. 

kil., Gargalicul-Mare la 9 kil. 

(ale comunei Gargalicul) spre 

E., Canara, (al comunei Palazul- 

Mare), la 9 kil. spre S., Carol I 

la 10 kil. spre V. 

Se mărginește la N. cu co- 

mina rurală Cogelac (jud. Tul- 

cea), de care se desparte prin 

dealul Cascalic-Bair. Cătunul Ca- 
nara (al comunei Palazul) des- 
părţindu-se prin șoseaua Cara- 

Murad-Canara și lacul Sirt:Ghiol; 

la E. cu comuna Gargalicul, de 

care se desparte prin lacul Ta- 

șăul, valea Taș-Culac și dealul 

Tașăul-Sirti, cu - Marea-Neagră 

și cătunul Peletlia (al comunei 

Cara-Harman), despărţindu - se 

prin dealul Peletlia, iar la V,
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cu comuna rurală Cara-Murad, 
-. de care 'se desparte! prin dea- 

“lul Cara-Murad şi valea Dulu- 
faci, . şi cu «cătunele Ester și 

- Şeremet (ale. comunei Pazarli), 
" despărțindu-se prin dealurile Do- 
cufaci, Beris-Bair, apa Visterna 
şi valea Ali-Culac-Dere. 

Solul -săă este destul de ac- 
cidentat, fiind brăzdat de trei 
culmi cu ramificaţiunile lor, şi 

anume: culmile Cara - Murad, 

puţin și Dorobanţul la V. şi 
culmea 'Tașăului la E.: Dea- 

lurile principale, cari brăzdează 
” teritoriul comunei, sunt: Culmea 

Cara-Murad, dealul Beriş-Bair, cu 

„virful Beri-Tepesi (129 m.); Do- 
lufaci, cu ' virful Dolufaci-Tepe 

(7S m.); dealul Cicracci, cu vir- 

"ful Dolufaci (103 m.), dealul 

„Iuci-Bair, :cu virfurile Iuci-Tepe 

(92 m). şi Cicracci (89 m); 
dealul Cara-Coium-Bair, cu vir- 
ful Caraevila (74 m.); dealul Ma- 

maia, cu virfurile Mamaia (34 m.) 
"şi Cogeali (44 m.); dealul Tepe- 

”- Bair (00 m.), cu virful Movila- 
" “Imbinată (83 m.);: dealul Co- 

“geali, cu virful Islamene (80 m.). 
Toate aceste dealuri sunt si- 

tuate în partea de V., plecînd 
“din muchea Cara-Murad; cu o 
direcție generală de la V. spre 
E., printre apa Casimcea. şi 

„văile adiacente pe dreapta: Vi- 
sterna, Palaz, Dolufaci, Cicracei 

şi Cogeali, dominind malul drept 

“al pîriului Casimcea saii- Tașăul, 
* făcîndu-l pe alocurea înalt și 

“pietros, văile de mai sus, sa- 
tele Palazul-Mic, Dolufaci, Ci- 

„cracci, Cara-Coium, Mamaia și . 

Cogeali, malul de V. al lacului 
Tașăul, o parte din malul Mă- 

„zii, malul de N, al lacului Sîrt- 

Ghiol, și şoseaua naţională Con- 
stanța-Babadag-Tulcea de la sa- 
tul Canara și pănă la satul Pa- 
lazul-Mic; deci pe o distanță de 

" “aproape 20 kil., ele sunt pre- 
„Sărate .cu movile și acoperite 

“58035. Marele Dicţimiar (ieograjie, Val. 71, -. 

S 

. de cite o movilă;   
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„cu finețe şi puţine semănături, 
copaci n'aii de 'loc. Dealurile 
culmei Dorobanţul sunt repre- 
zintate prin dealul 'Visterna cu 
virful Visterna (134 m.) de 
natură stincos, dominind pîriul 
Casimcea și afluentul săi pîriul 

"Visterna, brăzdat de văi _pră- 
păstioase şi acoperite cu fineţe. 
Dsalurile culme: Tașăul sunt 
acestea: Aliculac-Bair, cu virful 
Aliculac-Tepe (114 m.); dealul 
Peletlia, cu virful Cara- Tepe 
(165 m.); dealul Cavargic, cu 
virful Cavargic (105 m.); dea- 
lul Palaz, cu virfarile Mocan.Iul- 
ghent-Uba (105 m.), Cara-luba 
(ro: m.) și Palaz-luba (04 m); 
dealul Tașăul-Sîrti, cu virful Eșil- 

Iuiuc (104 m.) și Tașăul (85 m.), 

dealul Șahman, cu virful Șah- 
man (64 m.). 

Toate aceste dealuri sunt si- 
tuate în partea de E. a co- 

munei, desfăcindu-se din mu- 

chea Tașăul, avind toate o di- 
„recțiune generală de la N.--E. 
spre S.-V., şi chiar.de la N.la 

„S. întinzîndu-se printre ptriul 
„ Casimcea sai Tașăul şi văile 
“sale adiacente pe stinga: Ali- 
"Culac-Dere, Alciac-Dere, Cavar- 

gic-Culac, Cîşla-Culac și Tașăul, 

"dominind malul sting al piriu- 
“lui Casimcea, făcindu-l ici şi 
colo înalt și pietros, văile de 
mai sus, malul de N. al lacului 

Tașăul şi satele Tașăul, Palaz- 

mic şi Cavargic; ele sunt aco- 
perite cu semănături și fineţe, 

și sunt lipsite de păduri saii erîn- 
guri. - 

Movilele sunt destul de nu- 

meroase, fiind în număr de 38; 

toate virfurile dealurilor amin- 

tite mai sus sunt surmontate 

ele sunt ar- 

tificiale, adică construite atit în 

timpurile antice cit şi în cele 
medievale, 

  

„tre cari remarcăm : 

servind fie ca lo- 

- cură -de -înmormîntare căpete-   
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.servaţie, cînd c cu invaziunile bar- 
barilor. : 

Cursurile de apă ' cari udă 
comuna sunt: 1, Pirîul - Casim- 

cea saii Tașăul; vine din jude. 

țul Tulcea din dealul Hagi- 
Omer-Bair, intră în județul Con- 

Sstanța mai jos de satul Chirișlic 

(Tulcea), și în com. Cicracci 

mai jos de satul Șeremet (al 

comunei Pazarli), udă teritoriul . 
comunei în partea. nordică! și 
vestică a comunei, trecînd pe 

lingă satul: Cavargic (la 1 kil. 
spre S.-V.), cătunul Cișlarîn-Ca- 

narast, satul Palazul-Mic, Tașăul 

(la 1 kil. spre V.) se varsă în 

lacul Tașăul, de unde mai are 

şi numele de rîul Tașăul. Ma- 

lurile sale sunt înalte şi în 

multe locuri stîncoase; primeș-  - 

te ca afluenți,.pe teritoriul co- 
munci, pe stinga, pîriul Ali 
“Culac și pe dreapta apa Vis- 

terna la hotarul de N.-V. spre co- 

muna Pazarli. 2. Piriul 'Taşiul, 

un altul diferit de cel de sas, 
pleacă din dealul Tașăul-Sîrti, - 

„udă partea estică și cea centrală 

a comunei, trece prin căt, Tașăul 

şi se varsă în lacul Taşău), în 

"partea nord-vestică a lui, ca și 

piriul Casimcea, la 800 m. spre 

E. de gura piriului Casimcea, 
formînd împreună cu el, la gura. 

lor, o mlaștină acoperită cu 
stuf. 3. Piriul Cicracci, un mic | 

piriiaș, în partea centrală a co- 

munei; pleacă din dealul Cara- 

Coium-Bair, cu o direcție de 

la S. spre N., și se varsă în 
“lacul Tașăul în: partea sudică ; 
are maluri înalte. : 

Văile sunt numeroase, unele 
mai mici, altele mai mari, în- 

Beriș-Cu- 
lac şi. Palazului, adiacente pe 
dreapta ale piriului Casimcea, 

"în partea nord-vestică a comu- 
munci, Ali-Culac-Dere, Alciac- 

Dere, Cişla-Culac, adiacente pe 
stînga tot ale aceluiaşi pîriu
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Casimcea, în partea nordică și 

nord-estică a comunei. Valea 

" Taș-Culac ce se deschide. în 

lacul Gargalic, în partea estică 

pe hotarul spre com. Gargalic, 

valea Dolu-Faci ce trece prin sa- 

tul Dolu-Faci, valea Cicracci ce 

rece prin satul Cicracci cu ma- 

lurile înalte şi ripoase, deschi- 

zîndu-se în lacul Tașăul în par- 

tea vestică a lui, prin: centrul 

“comunei, valea Cogeali în par- 

tea sudică a comunei, deschi- 

zindu-se în partea nordică a la- 

cului Sîrt- Ghiol, trecînd prin 

satul Cogeaii. Ele foarte rar ai 

apă, numai în timpul ploilor și 

al primăverei. Bălți sunt: La- 

cul TFașăul cu o întindere to- 

tală de peste 1000 hect; -(din 

„cari 650 hect. aparțin comunei 

Cicracei) în partea estică a co- 

munei, despărţit de malul: mării 

printr'o plagă largă :de..1 kil. 
acoperită cu pietriș și :. nisip. 

Malurile sale sunt - înalte și 

prin unele locuri sunt pietroa- 

"se si stincoase, mai cu seamă 

cel sudic. In partea sudică 

are o insulă numită Cuciuc- 

Ada (insula mică cu 12 hect.) 

"-aparţinînd comunei Gargalicul. 

Primește piraiele Casimcea, Ta- 

şăul și Cicracci și văile Cicracci 

şi Dolu-Faci. Produce pește ce 

"se consumă și se exportă în 

diferite locuri, însă venitul apar- 

ținînd statului. Cara-Coium 1 
(8 hect.), Cara-Coium II lîngă 

satul Cara-Coium, în -partea es- 

stică a comunei, sunt acoperite 

cu stuf. Sirt-Ghiol cu o întin- 

dere de 1200 hect., din cari 

250 hect.. aparținind comunei 
Cicracci, restul comunei Palaz, 

malurile joase și cel nordic a- 

coperit cu stuf, despărțit de 

mare printr'o plagă largă de 

150 m. acoperită cu pietriș și 

nisip conchiliar. El este așezat 

în partea sudică a comunei. In 

el se află o insulă numită a lui   
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Ovidiă, ce atirnă de com. Palazu, 

Mamaia, un lac mic în partea de 

S.-E. a comunei, lingă satul 
Mamaia și lacul Sirt-Ghiol, cu 
15 hect. întindere și acoperit nu- 
mai cu stuf. Aceste lacuri sunt for- 
mate de Marea-Neagră, fiind-că 

apa lor e sărată şi amară ca și a 
mării, conțin mai aceleași feluri 
de pești și plante; ele formati mai 
mult niște golfuri ale ci, și apa 
retrăgindu-se, ele s'aii transfor- 

mat în lacuri. Marea - Neagră 

udă comuna în partea estică, 

pe o lungime de 9 kil.; malul 

săii este puţin înalt, atingind pe 

- alocurea 6—7 m. lingă lacul 

Sirt-Ghiol, şi acoperit cu o plagă 
largă de 100—1300 m. aco- 

perită cu nisip și pietriș, află- 

toare între mal și lacurile Sirt- 

Ghiol, Mamaia, Cara-Coium 1 și 

al II-lea, Tașăul și Gargalicul 
format de ea, 

Cătunele cari formează comuna 

sunt nouă şi anume: Cicracci, 

-reşedinţă, în partea centrală a 
comunei, pe valea Cicracci, și 
pe malul vestic al lacului Ta- 
șăul, închis şi dominat la N. de 

dealul Cicracci cu virful Dolu- 

Faci, la S. de dealul Iuci-Tepe- 

Bair cu movilele Iuci-Tepe și Ci- 

cracci. Casele sunt mici, adunate 

fără regulă, Dolu-Faci, tot: în 

partea centrală a comunei, la 212 

kil. spre N-V. de reședința Ci- 

cracci, pe valea Dolu - Fact 

şi pe colțul nord-vestic al la- 

cului Tașăul, închis și dominat 

la Nord de dealul Dolu-Faci 

cu virful Dolu-Faci-Tepe, la V. 

de dealul Cara-Murad și la S$. 

-de dealul Cicracci cu Virful- 

Dolu-Faci; el este o adunătură 

de vre-o 25 case mici, răi. zi- 

dite. Tașăul, așezat tot în par- 

tea centrală a comunei, la 4 

kil. spre N. de reședința Cicracci, 

„pe. ambele maluri ale piriului 

Tașăul, întinzindu-se pănă a- 

proape de malul nordic al la- 
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cului Tașăul şi de gura celor 

două pirae, Tașăul și Casimcea; 

este închis și dominat, la N, 

şi V. de dealul Palaz, la E. 

de dealul Tașăul-Sîrti cu Virful- 

Tașăul, la S.-E. de dealul Șah- 

man. Palaz-Mic, în partea nor- 

dică a comunei, la 8 kil. spre 

N. de cătunul de reședință Ci- 

cracci, pe malul stîng al pîriu- 

lui Casimcea și la poalele ves- 

tice ale dealului Palaz, de care 

este dominat prin movilele Cara: 

Uba, Palaz și Mocan Iulghen- 

Uba. Cișlarin-Canarassi, o a- 

dunătură de vre-o cinci case, 

în“partea nordică a com,, la 9 

kil. de reședința Cicracci, pe 

malul sting al văci -Cîșla-Cula 
şi al pirîului Casimcea la unirea 

lor, lingă un crînguleţ, închis 

şi dominat la E. de dealul 

Palaz cu movila Cara-Uba, iar 

la V. de dealul Beriș-Bair., Ca- 

vargic, tot în partea nordică a 

comunei, la 11 kil. spre N. de 
reședința, Cicracci, pe ambele 

maluri ale văci Alceac-Dere sai 

Cavargic, la 1 kil. depărtate de 
pîriul Casimcea, închis la N-V, 

de dealul Ali-Culac-Bair, iar la 

E. şi S. de dealul Cavargic cu 

movila Cavargic, Cara-Coium, 

în partea sudică a comunei, la 

5 kil. spre S.-E. de reședința 

Cicracci, pe malul sudic al la- 

cului Tașăul, la 2 kil. departe 

“spre V. de malul mării, închis 

şi dominat la N. şi V. de dea- 

. lul Cara-Chioi-Bair cu virful Ca- 

raievile, la S, de dealul Mamaia 

“cu virful Mamaia. Mamaia tot 

în partea sudică a comunei 

“la 8 kilometri spre S.-E. de 

reședință, pe malul nord-estic 

al lacului Sirt-Ghiol, la 500 

m, departe spre V. de malul 

mării, la poalele estice ale dea- 

lului Mamaia ce-l domină prin 

movilele Cogeali şi Mamaia. Co- 

geali, tot în partea sudică a 

comunei, la 6 kil. spre S. de
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reşedinţă, pe ambele maluri ale 
văei Cogeali, închis și dominat 
la N. şi E. de dealul Mamaia cu 
movila Cogeali, la V. de dea- 
lul Tepe-Bair și la S. de dealul 
Cogeali. 

Suprafața totală a comunei 
este de 18320 hect., din cari 
'565 hect. ocupate de vetrele 

"şi grădinile celor 7 sate, cu 374 
case; iar restul de 17946 hect,, 
împărțit între Stat și proprietari, 
cari ai 7802 hect. şi locuitorii 
ce posedă 10144 hect. 

Populaţiunea sa totală e de 
458 familii, cu 2068 suflete, din 
cari 1123 bărbaţi, 945 femei; 
1157 necăsătoriți, 852 căsătoriţi, 

- 56 văduvi, 3 divorțaţi; 348 ştiu 
carte, 1720 nu știi; 1970 cetă- 

-țeni romîni, 96 supuşi străini, 
"2 nesupuși; 1012 ortodoxi, 440 

catolici, 6o3 mahomedani, 13 

armeni; 389 agricultori, 11 co- 

mercianți, 17 industriași, 11 alte 

profesii. 
Sunt 458 contribuabili. 
Improprietăriți 489, și neîm- 

proprietăriţi 69, 

In ceea-ce privește calitatea 

pămîntului, cele 18320 hect. se 
împart ast-fel: 4000 hect. teren 

neproductiv (din care 565 hect. 
vetrele satelor și 3435 hect. 

bălți, stuf, etc.), 14320 hect. teren 
productiv, din care: 10918 hect. 
teren cultivabil (din care 2762 
hect. ale statului cu proprietari 
și 8156 hect. ale locuitorilor), 8 
hect. teren necultivat (din care 
61 hect. ale statului), 3311 
hect. teren izlaz (din care 1350 
hect. ale statului cu proprie: 
tarii şi 1961 ale locuitorilor), 
30 hect. teren vii (din care 3 
hect. ale statului cu proprietarii 

„şi 27 ale locuitorilor), 45 hect. 

păduri (din care 45 hect. ale 
statului cu proprietarii), 

In comună sunt: 353 plugari, 
cari ai 249 pluguri (105 cu 
boi, 144 cu cai), 343 care și 
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căruţe (6 cu boi, 337 cu cai), 
5 mașini de semănat, 41 mașini 
de secerat, 6 maşini de bătut 
porumb, 2 grape de fier, 20 
mașini de vinturat, 105 puțuri 
în comună. Comuna are 22067 
capete de vite, din cari 1357 
cai, 2016 boi, 4 bivoli, 8 asini,: 
18043 oi, 637 porci. In comună 
sunt 2 mori pe apă, 4 mori de 
vint; 17 industriași (fierari, me- 
canici, lemnari, etc). 

Comerțul se face de către 11 
comercianți. E 

Budgetul com. este de 15547 
lei la venituri și 6213 lei la 
cheltueli. 

Căi de comunicație sunt: şo- 
seaua naţională Tulcea-Babadag- 
Constanţa, ce trece pe la 2 kil. 
spre V. de comună, apoi dru- 

„muri comunale la Cara-Murad și 
" Palaz-Tașăul. | 

Sunt. 3 biserici catolice și ş 
giamii cu 5 hogi. 

Sunt 3 școli catolice și 3 

turcești alipite pe lingă geamii. 

Cicracci, saș, în jud. Constanţa, 
plasa Constanţa, cătunul de re- 

şedinţă al comunei Cicracci; si- 
tuat mai mult în partea centrală 
a plășei şi a comunei pe valea 
cu același nume și în aproprierea 
lacului Tașăul; fiind închis la 
N. de dealul Cicracci cu virful 
său Dolu-Faci și la S. fiind do- 
minat de virfurile luci-'Tepe 
(92 metri) şi Cicracci (89 metri). 
Populaţia. sa, compusă. din Ger- 
mani, Romini și puţini Bulgari, 
se ocupă mai ales cu pescăria 
și puțin cu agricultura. Șoseaua 
națională Constanţa - Babadag, 
irece prin apropierea . satului; 

un singur drum comunal pleacă 

spre S.-E. ducind la Cara- 

Coium, | 

Cicracci, dea/, în plasa şi jud. 

Constanţa, pe teritoriul comu- 
nei rurale Cicracci. Se desface 
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din dealul Cara-Murad; se în- 
dreaptă spre V. și se întinde 
pe la N. satului Cicracci pănă 
la lacul Tașăul. Are o înălțime 
de 103 m. pe care o atinge în 

“virful Dolu-Faci. 

Cicracci, ziriă, în plasa și jud. 
Constanţa, com. Cicracci; îiz- 

vorește din dealul Cara-Chioi- 
Bair; se îndreaptă spre N. și, 
după un mers de 1! kil., se 
varsă în lacul Tașăul, la 112 kil. 
spre E. de satul Cicracei. 

Cicracci, punct trigonometric de 
- observațiune, avînd 89 m. înăl- 

țime, pe marginea șoselei na- 
ționale Constanţa-Babadag; do- 
mină satul Cicracci, precum și 

o parte din lacul 'Tașăul, jud. 
Constanţa. 

Cicul-Tarcăul, pasiv muntos, ce 
se cuprinde între Oltul, Bicazul, 

Bistriţa, Siretul, Trotușul și Uzul, 

jud. Neamţu. Cele mai principale 

culmi ale lui sunt: masivul cul- 
mei Tarcăului, dintre piriul Do- 

mucul și Tarcăul, Goşmanul, din- - 

tre Tarcăul și Bistriţa, Acest din 
urmă se bifurcă la sorgintea 

Asăului și trimite Culmea - Pie- 

troasă între Asăul și Trotușul, 
şi Goșmanul între Asăul, Taz: 

lăul - Sărat și Tazlăul. Spaţiul 

dintre Tazlăul-Sărat, Tazlăul şi 

Bistriţa este umplut de un ma- 

siv orografic lipit de masivul 
"Goşmanului la Sudul piriului Ne- 
chid și care se numește Ma- 
sivul-Tazlăului-Mare. Culmea a- 
cestui din urmă este încă a- 
proape paralelă cu catena cen- 
trală. Perpendicular pe culmea 

 Cicului, se îndreptează spre E. 
Culmea-Haușului, care desparte 
apele Bicazului, Domucului și 
Tarcăului, de ale afluenților din 
stinga Trotușului. Culmea Tar- 
căului, întinsă între Bicazul şi 
Trotușul posedă piscurile: Sim-
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“ţiaşul (1372 m.), Has - Haușul 

(1555 m.), Sălaşul-lui- Mihaiă 

(1489 m.), Tarcăul (1664 m.), 
Ciudomirul-Mare (1681 m.), Ar- 

şița-Tărcuţii (1372 m.), Toro- 

gleșul (1266 m.), Grindușul (Tar- 
hăuşul). 

- Dispoziţiunea paralelă a cul. 

melor masivului Cicul-Tarcăul, 

“face ca văile ce brăzdează a- 

“cest masiv să fie paralele cu 

frontiera, Văile. Domucului şi 

Tarcăului. deschid linii de ro- 

cadă paralele cu frontiera ; ele 

posedă poteci de cai și comu- 

- nică prin mai multe poteci în- 

tre ele, peste culmea “Tarcăului. 

Masivul Goșmanului are culmea 

sa- urmată de o potecă de cai, 

care întruneşte comunicațiunile 

venind din Valea-Bistriţei, Taz- 
lăelor și Asăului. Valea - Bica- 

zului deschide o trecătoare de 

al doilea ordin. Văile-Tazlăelor 

sunt urmate de șosele pietruite, 

de drumuri de care și, mal în 

sus, de poteci ca și în cele-l'alte 

„.. vălcele din clina orientală a aces- 
tui grup. 

” Clina occidentală este scurtă, 

repede, puțin accesibilă; este for- 

mată de munții Cicului. Clina 

orientală-este accidentată de ma- 

sivi groși, brăzdată de văr şi văl. 

cele, reprezintind munții Tar- 
- căului; este mult mai accesi- 

bilă. - 

Cierul, 'dea/, prelungire spre N.- 

V. a: dealului Ghiloneşti, co- 
muna Cristești, pl. Coșula, jud. 
Botoșani,. 

Cierul, deal, în com. Dobreni, 

pl. Piatra-Muntele, jud. Neam- 

țu, situată pe moșia Almașul. 

Cierul, za/e, în comuna Cirligele, 

plasa Piatra - Muntele, juctețul 
Neamţu. 

Cierul-lui-Gorovei, ea/, situat   
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în raionul :com. Matca, pl. Ni- 
coreşti, jud. Tecuciii. 

Cierul-Popei, parte de pămiut 

arabil, la V. de tîrgul Podul- 

“Turcului, jud. Tecuciii. 

Cierului (Valea-), vaz, între 
dealul Cierul și Dumbrava, în 

„com. Cristești, pl. Coșula, jud. 
Botoşani. 

Ciești, saț, în jud. Argeș, plasa 
Cotmeana; face parte din com. 
rur. Pădureţul-Cieşti. Are so capi” 
de familie din 377 de suflete. In 
sat este o biserică cu hramul Sf. 
Voevozi, deservită de un preot 
şi un cîntăreț. 

Cilibia, con, rur., în pl. Cimpului, 
jud. Buzăi, situată pe malul 
drept al riului Buzăiă, la distan- 
ţa de Buzăi de 20 kil. Limitele 
sale sunt: la N. albia rîului Bu- 
zăii, începînd din hotarul mo- 
şiei Bentul, com. Tăbărăști, pănă 
în Piatra-Grindul, din com. Co- 
tul-Cioarii; la E., merge pe ho- 
tarul moșiilor: Cotul-Cioarii şi 

* Bilhacul, pănă în hotarul moşiei 
Luciul la apa Strimba; la S., 
merge pe apa Strimba; pănă dă 
în hotarul moșiei Țuguiatul, la 
V. se ridică pe hotarul moşiei 
Văleanca și dă apoi în hotarul 
moșiei Bentul, pe care merge 
pănă în rîul Buzăul, 

Suprafața acestei comune este 

de 4450 hect., din cari: 3222 

arabile, 220 pădure, 56 fineaţă, 
787 izlaz și 165 sterp. 

Terenul e șes și în mare 
parte băltos; totuși agricultura 
se face pe o scară întinsă. N'are 
industrie, afară de o moară de 

aburi și 3 stîne pe moşiile Cili- 

bia și Minzul. Face un comerț 

activ cu cereale, la gara Cilibia, 

unde se încarcă o mare parte 

din producţiunea acestui judeţ. 
- Căi de comunicaţie are: ca- 
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“lea mixtă Buzăă-Brăila, prin Ci- 

libia și 'şoseaua vecinală: Mizil- 

- Cilibia prin Glodeanul-Siliștea, 

care o pune în comunicaţie cu 

mai toate comunele din plășile 

Tohani și Ciîmpul. 

Vite are: 560 boi, 505 vaci, - : 
286 viței, 2 bivoli, 159 cai, 273 

epe, 94 minji, 2820 oi, 3 ca-. 

pre, 1 asin și 298 porci. - Stupi 
sunt 150. 

| Comuna e formată din căt. 

Cilibia, Minzul, Movila - Oii. şi 

Posta, avînd o populaţie de 

1330 locuitori, din cari: băr- 

baţi însurați 294, neînsurați, 35, 

văduvi 15, divorțaţi 1, băeți 

331; iar femei măritate 204, vă- 
duve 35, fete 322. Locuesc-în 

268 case. Străini sunt: ş Greci, 

15 Austro-Ungari şi 1 Bulgar, 

Meseriaşi sunt: 5 fierari, 1 lem- 

nar, I rotar, 1 cizmar, 1 ma- 

şinist și 1 zidar. 

Comuna are 286 contribua- 

bilă, din cari 16 comercianți ro- 

mini și 4 străini. Budgctul co- 

munei e de 5159 lei și 05 bani, 

Are o şcoală în căt. Cilibia, 

frecuentată de 72 elevi și 3 e- 

leve. Știii carte 150 persoane, 

In com. sunt 3 biserici, deser- 

vite de 3 preoţi, 3 cîntăreți și 

2 paracliseri. Catedrala e cea 
cu hramul Sf. Ilie. 

Circiumi sunt 13. 

Pe la începutul secolului se 
aflaii pe acest teritorii numai 

satele Cilibia și Jugureanul, în 

care se fixase poștea, încă din 

timpul lui Alexandru Ipsilante; 

“ satele Minzul şi Movila-Oii s'au 

înființat după 1830, | 

Cilibia, cătun de reşedinţă al co- 

munei Cilibia, jud. Buzăă, situat 

pe malul drept al riului Buzău, 

d'alungul şoselei şi. la 4 kil. 

spre N. de gară. Are 320 lo- 

cuitori și 67 case. 

Cilibia, stazie de dr. d. 7, judeţul
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__Buzăi, pl. Cimpul, căt. Cilibia, 
-pe linia Buzăii- Făurei, pusă în 
circulaţie la 13 Septembrie 1872, 
Se află între staţiile Tăbăreşti 
(10.3 kil.) și Rosetti (10.4 kil.). 
Inălțimea d'asupra nivelului mă- 
rii de 56,74. Venitul acestei 

stații pe anul 1896 a fost de 
362846 lei, 45 bani. . . 

Cilibia, (Sforile-Banului), vzo- 
pie, în com. Cilibia, jud. Buzăi, 

fostă proprietate a statului pen- 

dinte de mănăstirea Banul, azi 

particulară. Are ca 440 hect. 

-arături, fineaţă și 23 hect. cri- 
vină, 

Cilibia, zzoşie, în com. Cilibia, 

jud. Buzăiă; are 570 hect., mare 

parte arabile, și 25 hect. cri- 
vina: Cotul-Greceanului. 

Cilibia, nzmire, ce se mai dă. 

moșiei Știubeiul, din com. Cili- 
bia, jud. Buzău. 

Cilibiul, sa. (Vezi Lăzăreni, sat, 

„com. Golăești, plasa“ Braniștea, 
jud. Iaşi). o ! 

Cilibiul, zas, plasa Bistriţa-d.-s., 
jud. Bacău, de pe teritoriul co. 
munci Fintinelele, 

Cilianoşul, izvor, în com. Goideş- 
ti, jud. Buzăii. Incepe din mun- 
tele Bălescu și merge de se var- 
să în piriului Bisca-Mică, puțin 
mai jos de izvorul Magyaros- 
bochor, făcînd limită despre 
Transilvania. 

Cilci-Dere, un alt nume al pi- 
„rîului Teliţa, jud. Tulcea, nu-. 

me ce-l păstrează pe o lungime 

de 10 kil., de la Mănăstirea-Ci- 

»„ licului, unde primeşte Valea-Ci.- 
- licului și pănă la satul Cataloi, 

de unde ia numele de-Valea-Ca- 
“taloi. Este cunoscut mai bine 

„ Sub numele de Teliţa. Sub nu- | 

“/
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mele de Cilic-Dere, primeşte 
pe stinga Valea-Lungă, și udă 
satele Poșta și Frecăţei. Pe va- 

lea-i merge drumul comunal Te. 
lița-Cilic - Poșta-Frecăței-Cataloi- 
Babadag. e 

Cilicul, uduăstire de maici, în 
„jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 
ritoriul comunei Teliţa. - 

In biserică, la stînga, e mor- 
mîntul fundatorului ei, anume 
archiereul Athanasie - Lisiven- 
cof, cu inscripţia: 

«Aci odihnește primul fundator, zidi- 

tor al amindurora mănăstiri, cea de cx*-   
lugări şi cea de călugărițe, archiereul A- ! 

ihanasie Lisivencof, mort în 1880, Noem- 

brie 15.» 

Acest Athanasie, a venit pe 

la 1835 şia fundat, pe locul 

bisericei actuale, o bisericuță, 

care a ars, In locul aceleia a 

construit, la 1870, pe cea ac- 

tuală, cu cheltuiala sa, In bi- 

serică este epitaful care a cos- 

“tat peste 3000 de galbeni şi 

care a fost trimes din Rusia 

-de către un general rus. Tim- 

pla bisericei este aurită; icoa- 

nele asemenea; icoanele sunt 

aduse din Rusia. Sunt apoi 36 

strane și scaunul stariței, toate 

de lemn; în fund sus, se vede 

„ corul. Biserica toată e construită 

în lema, afară de ziduri, cari 

sunt în paiantă; acoperișul este 

de tinichea. Mănăstirea avea 

înainte mai mult pămînt de cit 

are acum. Acum are 150 hect., 

din cari 15 hect, vii. De la 

stat primește mănăstirea o sub- 

venţie anuală de 5000 lei. Mai 

are și 3 mori pe apa Cilicului. 

Lîngă mănăstire se-mai află şi 

o. peșteră unde se îngroapă 

_moartele începînd de la 1860, 

Peștera ce lungă de cite-va sute 

de metri, începînd de la mă-: 
năstire şi răspunzind tocmai la 

Teliţa. *Are mai multe răsuflă- 

"tură, In curtea mănăstirei, de o 
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- CILICULUI (DEALUL) : 

întindere de 8 pogoane, se află bi- 

serica; apoi 9 corpuri de clădiri, 

din cari 2 mai lungi. Intruna, - 

spre Valea-Cilicului, sunt școala, 2 

odăile pentru musafiri, refecto- 
riul maicelor, și capela în care. 
se face serviciul în timpul er- 

nei. Maicele:sunt în număr de .. 
83. Afară de această măniistire 

se mai află o altă mănăstire 
mai mică (No. 2), care depinde 

de cea d'intiiii și în care se a- . - 
flă o parte din maici, cari nu 

încap în clădirile No..1. Mai 

înainte, în această mănăstire se 

aflai călugări, și de aceea se. 

numea Cilicul-de-Călugări, însă 
toți ai fost transportați în ur- 

mă în mănăstirea Sauna de 

pe teritoriul comunei Parcheșul. 

Această mănăstire are hramul 

Adormirea-Maicei-Domnului, la 

15 August. ! 

Cilicului (Dealul-), cr/me de dea- 
Iuri, în plășile Isaccea și “Ba-. 

badag, jud. Tulcea, cu o direc- 
" ţiune generală de la N.-V. spre” - 

S.-E. Formează un sistem a-. 
proape independent.. Este în le- 

gătură cu: culmea Isaceci prin 

dealul Fundul-Burţii; brăzdează 

partea estică a. plășei Isaccea, 

pe cea sudică a comunei Teliţa, 

pe cea nordică a plăşei Baba- 

dag şi pe a comunei Nalbant. 

Ramificaţiile sale se întind și în 
plasa Tulcea, brăzdind partea 
de S.-V. a ei şi a com. Frecăţei. 
Din el se desfac spre S.-V. dea- 
lurile: Caraman-Bair, Ghel-Tepe 
şi Tatar-Bair; la S.-E. dealurile 

Sari-Tepe, Denis-Tepe şi Cata- 
loi. Virfurile. sale sunt: unul de 
342 m: Eșil-Tepe (169 m.), Bu- 
iuc-Cara-Tepe (177 m.) Chiu- 
ciuc-Cara-Tepe (137 m.) și De-- 
nis-Tepe (266 m.). Culmea se 

întinde printre riul Teliţa și va- 

lea piriului Teliţa. In partea ves- 
tică e acoperită. cu păduri; res- 

iul e acoperit cu tufărișuri și
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livezi, iar poalele şi ramurile cu 
semănături, 

Cilicului (Valea-), ziriz, în ju- 
deţul Tulcea, pl. Isaccea, com. 
Telița. Izvorește din dealul Fun- 
dul-Burţii; se îndreaptă spre E., 
avînd o direcțiune generală de 
la V. spre E., brăzdînd partea 
de S..V. a plășei şi a comunei. 
Curge printre dealurile Cilicu- 
lui şi Solda-Copac; trece pe 
lingă mănăstirea Cilicul, de unde 
și-a luat numele, ca și dealul, 
și se aruncă în pirtul Teliţa, 
după 5 kil. de curs, nu departe 
de mănăstire. 

Cilieni, com. rur., în plasa Balta- 
d..].,. judeţul Romanați, formată 
numai din satul cu același nume, 
situat pe malul drept al Oltu- 
lui, între com, Rusănești-d.-j. şi 
Potlogeni. E departe de Cora- 
bia de 16 kil., iar de Caracal 
de 30 ki]. Aci se află și un pod 
plutitor peste Olt. 

Are o populaţie de ş72 capi 
de familie, saii 1997 suflete, din 
cari 990 bărbaţi și 1007 femei; 
925 căsătoriți și 1072 necăsă- 

„toriţi. Sunt 396 contribuabili, 
Vite mari sunt 528, vite mici 

1040 şi rimători 205. 
Sunt 7 cîrciumi, 
Budgetul comunei pe anul 

1886—87 a fost de 4291 lei la 
venituri şi 4047 lei la cheltueli. 

Are o şcoală primară mixtă 
de gradul al II-lea, cu un în- 
văţător, frecuentată de 34 elevi; 
o biserică cu hramul Sf. Nico- 
lae, deservită de'2 preoţi și 2 
cîntăreţi, 

Se observă pe aci urma din 
drumul roman, care ducea de 
la Izlaz la Romula. 

Cilieni, 4a//ă, pl. Băilești, com. 
Băilești, jud. Dolj. Se îndreaptă 
de la E.-V. Ia naștere de la ho- 
tarul moșiei, din partea de V,,   

și traversează comuna. Are o 

suprafață de 33 hect. și se pier- 

"de în partea de S.-E. a moşiei, 

pentru a reapare pe moșia ve- 

cină, Coveiul. In această baltă 

se găsește mult pește. 

Cilieni, măgură, pl. Băileşti, com. 

Băilești, jud. Dolj, în dreptul 

căreia limita de V. către com. 

Seaca formează cu linia de S. 

un unghii de 1009, 

Cimitirul, //ea/, se întinde în for- 

mă de terasă spre N.-E. de sa- 

"tul Rominești, com. Movileni, 

pl. Copoul, jud. Iași; și-a luat 

numele de la cimitirul ce se află 

pe dinsul. E bogat în pășune. 

Cimitirul-Vechii, /oc îsolaz, pe 

teritoriul comunei Bunești, pl. 

Crasna, jud. Fălciii, unde se 

zice că din vechime a existat 

sat cu biserică, și din cauza riî- 

pelor ce s'ai format prin scur- 

gerea apelor din ploi, satul s'a 

desființat și locuitorii s'aii re- 

tras la o așezare mai bună, unde 

este astă-zi satul Bănești, 

Cimitirul-Vechiu, Joc, spre S$. 

de satul Suharăul, comuna cu 

același nume, plasa Prutul-d.-s., 

județul Dorohoiii, unde se a- 

flă o mare masă de piatră și 

o ridicătură de pămînt, ce se 

zice că a fost altarul bisericei, 

distrusă de năvălitori, o dată 

cu satul vechiii. 

Cimitirului (Dealul-), gea/, pe 
care s+ află cimitirul satului 

Heciul-Lespezi, jud. Suceava. 

Cimpoereasa, foiauă, com. Mă- 

dulari, pl. Cerna, jud. Vilcea. 

Cimpoiaş-Tatu, ziriă, în jud. 

R.Sărat, plaiul Rîmnicul, com. 

Valea-Sălciei. (Vezi Tatu-Cim- 
poiaș, pirîi). 

  

  

Cimpoiaşul, izvor, în jud. Buzău, 
com. Trestia. Incepe din mun- 
tele Trestianul și se scurge în 
Sărăţelul-Bălăneştilor, făcînd ho- 
tar despre com. Pirscovul. 

Cimpoiaşul, zszor, în jud. Bu- 
zăii, comuna Grăjdana, căt. Mi- 
luiţi; începe din pădurea Ciola- 
nul și se scurge în rîul Nișcovul. 

Cimpoiaşul, movi7ă, jud. Brăila, 
la V. tîrlei Gulieni, din comuna 
Cioara-Doiceşti. 

Cimpoitorul, da/, spre N, co- 
munei Bordeni, pl. Prahova, jud. 
Prahova. Este acoperit cu vii, 
acum filoxerate, și pomi rodi- 
tori. 

Cimpoiul, /ac, în pl. Sulina, jud. 
Tulcea, pe teritoriul com. urb. 
Chilia-Vechie. Este format de 
girla Aliboca-Suhat, primind şi 
el la rîndu-i lacul Pisceanul, nu- 
mit ast-fel din cauza formei lui. 
Este înconjurat numai cu stuf. 
Are 60 hect. întindere. Conţine 
pește puţin. 

Cincarul, sudivisie a cătunului 
Mlăjetul, din com. Mlăjctul, jud. 
Buzăi, situat pe lunca ce se 
află pe partea dreaptă a rîului 
Buzăul. 

Cincări (Dealul-de-la-), colină, 

în jud. Buzăi, com. și căt. M]ă- 

jetul, situată în marginea luncci 
Cincarului, 

Cincări (Dealul-de-la-), co/ină, 
în jud. Buzău, com. Minzăleşti, 

căt. Trestioara. E acoperită de 
izlaz, 

Cincişoara, deal, spre E. de sa- 

tul Comarna-d.-j., com. Poeni, 

pl. Codrul, jud. Iași. 

Cindia, sa, în com. Doamna, pl.



CINELI 

Piatra-Muntele, jud. Neamţu, a- 
șezat pe partea dreaptă a rîului 
Bistrița, sub poalele despre E. 
şi N. a ramurei Cernegura şi 
în fața orașului Piatra, mărgi- 

| nindu-se spre S. cu Petro-Dava, 
iar spre N. cu rîul Bistriţa, care 
face o cotitură spre V., în drep- 
tul Arinilor. . 

La 1882, era destinat, prin un 
proect, ca acest sat:să se facă 
anexă a com. Dumbrava - Roșie. 
Insă fiind-că acea comună a ră- 
mas încă neconstituită, inte- 
resele satului se admiaistrează 
tot de com. căreia aparţine. 

Are o populație de 59 capi 
de familie, sai 231 suflete, din 
cari 114 bărbați şi 117 femei. 
Știii carte 15 persoane. 

Contribuabili sunt 29. 
In sat sunt: 1 biserică; 

2 ferăstrae pentru tăiat scîn- 
duri de brad; o șchelă pentru 
plute; 2 mori de apă; o piuă 
pentru făcutul sucmanilor; 3 ro- 
tari; 1 stoler: 

Numărul vitelor se urcă la 
98 capete, dintre cari: 30 boi, 
25 vaci, 3 cai, 20 rimători şi 
20 junci, 

Cineli, sar, în pl. Babadag, jud. 
Tulcea, cătunul comunei Baş- 
Chioi, situat în partea nord-ves- 
tică a plășei și cea vestică a 
comunei, la 4 kil. spre V. de 
cătunul de reşedinţă Baș-Chioi, 
pe malul drept al pîrîului Tai- 
ţa, la poalele orientale ale dea. 
lului Consul. Numele săii e tur- 

- cesc, şi e o prescurtare a lui 
Cini-Ali = decorațiunea lui Ali. 
Se mărginește la N. cu com. 
Alibei-Chioi; la V, cu cătunul 
Dautcea, al căt. Orta-Chioi; la 
E. şi S. cu căt. Baș-Chioi. Dea- 
lurile cari brăzdează . teritoriul 
săii sunt: Stamuni-Culac la N, 
„Tatar-Bair la E., Consul la V,, 
Dautcea, Dealul-Fetei, Cuz-Bair 
ia S. Riîul Taiţa trece prin mij- 

ț 
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locul lui și pe lîngă sat. Intin- 
derea 

534 hect.,din cari 12 hect. ocu- 
pate de vatra satului, restul de 
păşuni pe dealuri, loc arabil și 
7 hect. grădinării. Populaţiunea, 
este toată bulgară: 76 familii, cu 
380 suflete. Pămîntul produce pu- 
ține cereale, păşuni multe. Sunt 
și păduri. Locuitorii se servesc 
de școala și biserica din cătunul 
de reședință, care e la 4 kil, 
spre E. Drumuri sunt: cel ju- 
dețean Babadag-Măcin, și altele 
comunale ce-l unesc cu cătunul 
Baş-Chioi, cu com. Nalbant la 
E., Alibei- Chioi la N., Orta- 
Chioi la V., Ciucurova la S. 

Cineul, co//uă, în com. Mlăjetul, 
-căt. Stănila, jud. Buzău, aco- 
perită de finețe și pădure. 

Cinghelele, câ7/ne, jud. Brăila, 
situate între japșa Băroaia și 
privalul Băndoiul. 

Cinghineaoa- Mare, fusulă, în 
Dunăre, în dreptul Zimnicei, ju- 
dețul Teleorman. Este acope- 

- rită cu zăvoiii de salcie, 

Cinghineaoa - Mică, susu/ă, în 
Dunăre, situată mai la vale de 
Cinghineaoa-Mare, jud. Teleor- 
man. 

Cinghineni, dza/, pe teritoriul sa- 
tului Movila-Ruptă, com. Mo- 
vila-Ruptă, pl. Stefănești, jud. 
Botoșani. 

Cinghir, dea, plasa Dumbrava- 
d.-s., com. Terpeziţa, jud. Dolj, 
înalt de aproape:200 m. şi aco- 

- perit cu vii. 

Cinii (Muchea-de-la), ca/zaz- 
nație a colinei Cineul, jud. Bu- 

zăii, care servă de hotar'des- 

pre com. Colţi. Se numește a- 
desea și Dealul-Ciniilor. 

teritoriului săi este de. 

    

Cioaca, dea, 

  

CIOACA-CU-RECHIŢIĂ 

Cinterezul, c/me, în com. Chioj- - 
dul-din-Bisca, căt.. Chiojdul, ju- 
deţul Buzăii. 

Cintul, dza/, cu vii și cu pome- 
turi, com. Filipești- de- Pădure, 
pl. Filipești, jud. Prahova. 

Cinucul, dea/ cultivabil, între 
Cristești și Moţca, judeţul Su- 
ceava. 

Cinurile, Zac, în plasa Ialomiţa- 
Balta, insula Balta, pe terito- 
riul comunei Dudești, jud. Ia- 
lomița. 

Cioabă (Măgura-lui- -), măgură, 
la Nordul com. Bogdana, jud. 
“Teleorman. 

Cioaca, dea, pl. Jiul-d.-s., com. 
Filiași, jud. Dolj, acoperit în 
toată întinderea cu păduri. Se 
mai chiamă și Racoviţa. 

Cioaca, dea, pl. Jiul-d.-s., com. 
Fratoștiţa, jud. Dolj, înalt de 
92 m. 

Cioaca, dea! cu vii, în com. rur, 
Prunişorul, pl. Ocolul-d.-j., jud. 
Mehedinţi; se termină în drep- 
tul comunei Cremenea. 

la E. com. SIă- 
„veşti, pl. Olteţul-d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Cioaca, măgură, în jud. Vlașca, 
pe proprietatea Cacaleţi. 

Cioaca-Cerbului. 0/22, în Ju- 
deţul Mehedinţi, plasa Motrul- 
d.-s.; ţine de comuna rurală Ploș- 
tina. 

Cioaca-cu-Rechiţi, munte, al co- 
„munei Dobriţa, Jud. Gorj, 'spre 
N. de comună. Pe acest munte 
se face vara pășunarea vitelor 
locuitorilor. .



CIOACA-DUGIIE 

. Cioaca-Duchei, deal, în com. rur. 

Sura, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Cioaca-llenei, deal, în com. rur, 

Jidostița, pl. Ocolul-d.-s., jud. 

- -Mehedinţi.. 

Cioaca-Roșie, dez/, în com. rur. 

Văgiulești, pl. Văilor, jud: Me- 

hedinţi 

Cioara, com. rur., la extremita- 

tea de S.'a plășei Călmăţuiul, 

jud. Teleorman, pe partea stingă 
a. malurilor Dunării. 

Se mărginește la V. cu co- 

muna Seacă, la E. cu "comuna 

- Vinători, la S. cu bălțile Cioara 
_și Roșia, și cu fluviul Dunărea; 

iar la N. cu moșia Lisa. 

“Suprafaţa comunei cu a mo- 

şiei.statului este de 3506 hect., 

în care intră și bălțile 'de mai 
- sus, formate din vărsăturile Du- 

nării,. Pămîntul arabil este nu- 

mai ca: la 400 hect. Viile lo- 

cuitorilor sunt situate în partea 

de S.-E., de unde începe un 
alt deal numit Părușelul. Intin- 

„derea acestor vii este de 60 

hect. și 'produc' vinuri bune. 

“Locuitorii împroprietăriți sunt 

în număr” de 140 pe.350 hect. 

Pe .moșia statului aă mai fost 

împroprietăriți în 1880 un nu- 

măr de loc. din diferite comune. 

Solul în partea despre deal 

este de bună calitate, iar.cel 

din vale este mlăștinos şi rare- 

„ori se cultivă, din . cauza inun- 

dațiunilor Dunării la care este 

expus; în schimb însă cînd Du- 

nărea se revarsă, aduce mult 

peşte în lacul numit . al-Por- 

cului. - Din bălți .se recoltează 

„mult stuf și papură. Aci: vin 
la ernatic turme de oi, cari se 

coboară de la munte. : 

Populaţia comunei este de 
-694 suflete, din cari 155 -capi 

"de familie și 121 contribuabili. 

Numărul vitelor este de 4650   
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“capete, din cari 208. cai și 14 

măgări, 684 vite mari cornute, 

3452 vite mici și -295 porci. 

„ Budgetul - comunei este de 
lei 3371 bani 36 la venituri și 

de lei 2734 la cheltueli. 

Are o școală, care este fre- 

cuentată de 1ş elevi şi e dotată 

cu 8!J2 hect. pămînt arabil; o 

biserică deservită de doi preoți 
și doi cîntăreți, 

Drumuri de comunicaţie “are 

“la V,: cu com. Seaca şi la E. 

cu com. Vinători, pe şoseaua 

mixtă Turnul-Zimnicea. 

In dreptul“ satului se află în 

Dunăre insula Belina și piche- 

tul pentru paza frontierei No. 7. 

Cioara, sa, în plasa Cîmpului, 

pendinte de com.: Malul, jud. 

Ialomiţa. Este situat pe malul 

sting și pe lunca rîului Ialomiţa, 

spre V. şi în depărtare de 3 

kil, de satul de reședință. De 

lingă sat sc întinde spre N. 

valea Cioara. 

In acest sat seaflă Sr fami- 
lii Romini și 2 familii Țigani. 

“Are o biserică, deservită de 

un preot și un'dascăl. 

Vite sunt: 120 boi, 200 cai, 

1000 oi, 6 capre și 230 porci. 

Spre E. este pădurea Cioara. 

La N,, la.distanță de un kil., 

„trece calea judeţeană Slobozia- 
Urziceni. 

Cioara, sat. (Vezi Fintinelele, sat, 

com. Șipotele, pl. Bahluiul, jud. 
Iaşi). 

Cioara, stație de dr. de fer, jud. 
Brăila, pl.: Balta, com. Cioara- 

Doiceșşti pe linia Făurei-Fetești, 

pusă în circulație la 21 Noem- 
brie 1886. Se află între staţiile 

Murgeni (9.5 kil.) și Dudești 

„(10.2 kil.). Inâlţimea d'asupra' 

nivelului mării de 39”-, 15. Veni- 

tul acestei stații pe anul :1896 

a fost de 107304 Iei.:   

- CIOARA 

„Cioara, modilă, jud.: Brăila, pen- 
dinte. de com. rur. Cioara, si- 

„ tuată spre S.-E. de com., la dis- 

tanță de 6 kil. 

Cioara, coastă de deal, din co: 

muna Bălești, jud. Gorj, situată 

în partea despre V. Incepe din. 

sat și se termină la eşire. 

Cioara, «227, pe teritoriul satu- 

lui Fintînelele, com. Șipotele, 

pl. Bahluiul, jud. Iași. 

Cioara, deal, la marginea de-E. 

a satului Taula, com. Oncești, 

pl. Staniseti, jud. Tecuciii. 

Cioara, as, pe teritoriul satului 

Fintinelele, com. Șipotele, .pl. 

Bahluiul, jud. Iași. 

Cioara, /oc de îsvoare, jud. 'Ba- 

căii, pl. Trotuşul, com. Jăvreni, 
de pe teritoriul satului Floceșşti, 

de ' unde își are obirşia, piriul 

Chilia. 

Cioara, modi/ă, lingă pădurea 

"cu același nume, în partea de 

E. a satului Torcești, pl. . Bir- 

lad, jud. Tecuci. 

Cioara, zădure, jud. Ialomiţa, în 

pl. Cimpului, între satele Cioara 
și Malul. 

Cioara, pădure, la E. de satul 

Dealul-Perjului, com. Oncești, 

jud. Tecucii, 

Cioara, pădure, la E. de satul 

Torceşti, com. 'Torceşti, jud. 

Tecuciii. 

Cioara, zădure, proprietatea sta- 

tului, la N. de satul Lespezile, : 

“com. Homocea, jud. Tecuciii. 

Cioara, zale, jud. Brăila, care 

începedintre satele Cioara-Radu- 
„ Vodă și comuna Doicești, merge.



CIOARA 

spre S.-E., adincindu-se' din ce 
în ce pănă la satul Murgeanca, 
la. hotarul despre județul Ialo- 

- miţa, 

Cioara, za/e, în pl. Cimpului, pe 
- teritoriul com. Malul, jud. Ialo- 
mița. Se întinde din lunca riu- 

lui Ialomița spre N. La S. văei 

este, satul Cioara. 

Cioara-Doiceşti, con. rur., nu- 

mită altă dată Cioara-Mică, pl. 
Călmățuiului, jud. Brăila. Este 
situată pe loc şes. Se mărginește 

la E. cu comuna Mihaiii-Bravul; la 

N.-E. cu căt. Corcanul; la S.-V. 

cu com. Cioara-Radu-Vodă ; la 

„N, cu căt. Caragica ; și la S.- 

E. cu 'com.. Murgeanca (Ialo- 
mița). Populaţia este de 1637 

suflete, din cari '368 capii de 
familie. Știui carte 179 persoane, 

nu știi 1458. 

Sunt 206 contribuabili. 

Budgetul comunei este de 
6055 lei la venituri și de 5537 

lei și 50 bani la cheltueli. Să- 
teni împropietăriţi, după legea 

din 1864,- sunt 139, și neimpro- : 

prietăriți, 96. Sunt 8 debite de 

tutun și 12 cîrciumi, Suprafaţa 
comunei e de 6944 hect. 

Comuna are 1 biserică, fon- 
dată la 1852—185$, de Costa- 

che Frăe, proprietarul moșiei, 

deservită de i preot și 2 cîn- 
tăreţi. 

Drumuri: la Brăila spre N.-E. 
pe şoseaua județeană Brăila-Că- 

lărași, 61 kil.; la Berteşti-d.-j. și 

“la Lacul-Rezii, pe la cantonul 
21 al căci ferate Făurei - Fe- 
tești și șoseaua județeană; și 

apoi pe la căt. Padina, 20 kil;; 
“la comuna Mihaii-Bravul, spre 

E., prin capul proprietăţii locui- 

torilor, 16 kil.; la com. Luciul; 

jud. Ialomiţa, traversînd căile fe- 

rate spre S.V.; la com. Mur: 
- geanca (Ialomiţa), spre S.-E., la 

Slujitori - Albotești, -cam spre 

| 
| 
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N.-N-V., traversind căile fe- 

rate Făurei-Ferești lă' cantonul 
21, pe lîngă movila Ivănuși, 15 
kil. la Cioara-Radu-Vodă, spre 

S,, 1 kil.; la Dimitrești (Ialomiţa) 
spre S. pe' șoseaua județeană... 
Sunt 10 strade şi o piață în 
comună, | 

Se afă 1 moară de vapori, 
a d-lui Milona. Comuna este 
înființată la 1836, de proprie- 
tarii Doicești. 

Acum 75 ani, spun bătrînii, 

comuna era așezată între po- 

ziţia de azi şi com. Cioara- 
Radu-Vodă, la punctul numit 

Uncheși. Acel sat s'a desfiin- 

ţat din cauza ciumei, mutîndu-se 
apoi în locul cel ocupă azi, 

Cioara-Doiceşti, sas, jud. Brăi- 

la, în partea de S.-V. a comu- 

nei cu același nume, la extre- 

mitatea de N. a văei: Cioara, 

ca' la 62 kil. spre S$. de oraşul 
Brăila. Acest sat s'a înființat 

la 1836 de locuitorii din Cioa- 

ra-Radu-Vodă, numit la înce- 

put Cioara - Mică, dar mai tîr- 

ziii Cioara - Doicești, după nu- 

mele proprietarului. Suprafaţa 

satului este 150 hect., avind 

260 case, 13 cîrciumi; o moară 

„de aburi; o lipscănie și o bru- 
"tărie. Are o școală de fete; în- 

ființată la 1870, întreţinută de 
stat, servind pentru ambele. sate 

şi frecuentată de 26 eleve, 

Biserica este de zid, clădită la 

1858, de Manda Frăe, proprie- 

tara moșiei, deservită de 1 

preot; 1 cîntăreț și 2 paracli- 

seri, 

Populaţia satului e. de 207. 

capi de familie, saii 1307 su- 

flete, din cari 664. bărbaţi și 

653 femei; 537 căsătoriți şi 770 

necăsătoriți ; 172 ştiii carte şi 

1148 nu știii. Animale sunt: 51 

cai, 4 asini, 1337 vite cornute, 

1797 ol, 2 capre și 569 rîmă- 

tori.   

CIOARA-RADU-VODA 

Cioara: -Doiceşti, moşie, “judeţul 
"Brăila, pendinte? de “com. cu: 

același nume. Proprietatea d-lui 
C. Danielescu și alții, cu supra- 

fața. de 4078 hect. și cu venit 

anual de 70050 lei. 

Cioara-Mitropoliei, pzoșie a sta- 
tului, în jud. 'Teleormau,. plasa 

Călmățuiului, com. Cioara, a-: 

vînd ca la 100 hect, zăvoiiă. 
In «Istoria» de" Dionisie Fo- 

tino, moşia Cioara figurează ca 

hotar al țării despre Dunăre. Era 

proprietatea banului Constantin 

Crețulescu. Mai în urmă a fost 

închinată Mitropoliei din Bucu- 
"reşti. După secularizare, ave- 

rile mănăstirei ai trecut în 

“stăpînirea statului și produc 
"un însemnat venit anual. Din 

“partea . arabilă s'a vindut cea 

mai mare parte locuitorilor. Din 
;viile, cari se cultivaii cu drept 

"de otașniţă, s'ati rescumpărat a- 

semenea o mare parte de către 
locuitorii din com. Cioara. 

Cioara-Radu-Vodă, comp. rur., 

pl. Călmăţuiul, jud. Brăila. Se 
„mai numea Cioara-Mare. Este 

situată pe loc șes.. Se mărgi- 

nește la N. cu com. Tătarul, 

la E. cu Cioara-Doicești, la N. 

cu Slujitori - Albotești și la S. 

cu Jazul (Ialomița). Are forma 
"unui trapez neregulat. 

Suprafața comunei este de 

7062 hect. Populaţia este .de 

836 suflete, din cari 207 capi 

de familie. Ştii carte 103 şi 
733 nu ştiii.. E 

“Sunt 102 contribuabili, 

Budgetul comunei este de 

3702 lei și: 85 bani la venituri 

şi de 3671 lei și 50 bani la 

cheltueli. Săteni împroprietăriți 

după legea din 1864, 78 şi din 

1878 sunt 70; neîmproprietăriţi 

sunt '36. Sunt ş debite de tu- 
tun şi 5 cîrciunii, 

Vite cornute: 1034 (boi 419,: 

ca
 

L
y



CIOARA-RADU-VODĂ 

vaci 390, tauri 13, viței 212); 

cai 502, oi 2018 și rimători 314. 

In comună sunt 3 mori de 
vapori, 

Drumuri: la Cioara-Doicești, 

spre N.-E., 1 kil.; la Brăila, spre 

N., pe șoseaua judeţeană Brăila- 

Ialomiţa, 62 kil.; la Slobozia, din 

jud. Ialomiţa, spre S.-E.; la co- 

muna Roșiori, spre N.-V., prin 

proprietatea locuitorilor și că- 

tunul Vînătorii, 11 kil.; la Tă- 

tarul spre N.-V. 8 kil.; la gara 

Cireșul, pe la cantonul 29. 

In comună sunt 2 strade ne- 
aliniate. Intre com. Cioara-Ra- 

du-Vodă și Tătarul s'a plantat 
o pădure de salcîmi, în întin- 
dere de 400 pogoane. 

Această comună este înfiin- 
țată cam de pe la 1770. Numele 

de Cioara vine de la proprie- 

tara moşiei, iar Radu- Vodă 

vine după numele mănăstirei 

din Bucureşti a cărei .:proprie- 

tate a devenit moșia, La 1821 

a fost invadată de Turci, iar o- 

cuitorii ai fugit în jud. Muscel. 
După o lună de la plecarea Tur- 
cilor, s'aii întors în sat, care 
nu suferise nici o stricăciune. 

Se mai amintește că Grigorie- 
Ghica-Vodă în trecerea de la 
București la Iași, în drumul săi, 
a dormit în această comună, în 
noaptea de 15 Septembre 1822. 

Cioara-Radu-Vodă, sas, judeţul 
Brăila, la S,-E. comunei cu ace- 
lași nume, pe muchea capului 
văci Cioara, la 62 kil. spre S. 
de orașul Brăila. Acest sat s'a 
înființat la 1835, sub numele de 
Cioara-Radu-Vodă, iar mai îna- 

“inte purta numele de Cioara, 
după numele Movilci-Cioarei. A- 
cest sat se desparte de Cioara- 
Doicești numai prin valea Cioa- 
ra. Are o școală de băeți pen- 
tru ambele sate, înființată la 
1837; e întreținută de stat şi fre- 
cuentată de 76 elevi,   
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Biserica este clădită de săteni 

la 1854;e acum deservită der 

preot, 2 cîntăreți şi 1 paracliser, 

Populaţia satului este 187 capi 
de familie, saii 756 locuitori, din 
cari 397 bărbaţi, 359 femei, 307 
căsătoriți și 449 necăsătoriți. 
Știi carte 192, nu știi 654. 

Vite sunt: gor vite mari 
cornute, 490 cai, 2 asini, 2020 

Oi, 4 capre și 320 rimători, 

Suprafața vetrei este de 48 
hect., cu: 120 case; 5 cîrciumi;2 

mori de abur, 

Cioara-Radu-Vodă, moşie, jud. 
Brăila. Impreună cu moşia Lacul- 

„Vătarului, aparţine com. Cioara- 
Radu-Vodă şi com. Tătarul. E 
proprietatea statului. Are supra- 

fața de gooo hect. Venitul: 
89202 lei anual. 

Cioara-Roşie, gir/iză, judeţul 
Teleorman, provenind parte din 

izvoare, parte din scursorile bălții 

de pe moşia Lisa. Curge între 
această moșie și comuna Vină- 
tori. 

Cioarei (Cotul-), com. rur., în 
plasa Cimpului, jud. Buzău, si- 

tuată pe malul drept al rîului 

“Buzău, la eşirea sa din județ 

şi la distanță de Buzăii “de 

31 kil. Limitele sale sunt: La 
N. apa rîului Buzăul, începînd 

de la Piatra-din-Grind, comuna 

Cilibia, pănă în hotarul moşiei 

Vizireni (jud. Brăila) în matca 

vechie a rîului Buzăul; la E., se 

lasă în jos pe hotarul moșiei 

Vizireni, pănă în apa Strimba; 

„la 5. merge pe apa Strimba, 
pănă în hotarul moșiei Movila- 

Oii; la V., urcă în sus pe ho- 

tarul moșiei Movila-Oii, pănă la 

Piatra din drumul Brăilei, o ia 

pe hotarul moșiei Cilibia, trece 

pe la Piatra din răspîntia dru- 

murilor și ajunge apoi la Piatra- 
din-Grind, din marginea rîului 

  

  

CIOAREI (COTUL-) 

Buzăul. Suprafața ei este de 

7495 hect., din care 6058 arabile, 

304 pădure, 73 fineţe, 600 izlaz 

și 460 sterp. Proprietăţi mai 

însemnate sunt: Cotul-Cioarei (a 

statului) şi Bilhacul. Terenul e 

şes și foarte mocirlos. Agricul- 

tura însă se face pe o scară în- 

tinsă, cultivîndu-se mai cu seamă 

porumb și orz. Sunt 6 stine 

situate: 4 la Movila-Ştefului și 2 

pe Lunca-Nohaiului. Căi de co- 
municație are: şoseaua Buzăii- 

Brăila și linia ferată, avind în 

apropiere gara Cilibia, unde se 

desface și se încarcă mai toate 

producţiunile sale. 

Vite sunt: 6şo boi, 420 vaci, 

246 viței, 6 bivoli, 200 cai, 254 
epe, 50 minji, 4400 oi, 6 capre, 

6 asini și 200 porci. Stupi 
sunt 70. 

Comuna e formată din cătu- 

nele: Bilhacul, Cotul-Cioarei, Ro- 

setti și Șteful. Populaţiunea sa 

"e de 1350 locuitori. Locuesc în 
338 case. 

Meseriaşi sunt: 5 lemnari, 2 
cizmari și 1 fierar. 

Comuna are 247 contribua- 

bili, din cari 12 comercianți 

Romini și 1 străin. Stabilimen- 

te sunt 12. 

Budgetul comunei este de lei 
4134.31. 

Comuna are o școală, în căt. 

Cotul-Cioarei, frecuentată de 54 

elevi și 2 eleve. Carte știi 39 

locuitori. Sunt 2 biserici, în că- 

“tunele Cotul-Cioarei şi Bilhacul, 

deservite de 2 preoți, 2 cîntă- 

reţi şi 1 paracliser. Catedrala 

e cea cu hramul Adormiiei. 
Circiumi sunt 9. 

Comuna e nouă și era repre- 

zentată la început prin satul 

Ciorani. Cătunul Rosetti este 

format de 200 însurăței, împro- 

prietăriţi aci în anul 1883. Nu- 

mele i s'a dat după acel alră- 

posatului bărbat politic, C. A. 
Rosetti.



CIOAREI (CO'TUL.-) 

Cioarei (Cotul-), (Bălteni; Cio- 
rani, Pojoreşti), căfun de reșe- 

dinţă, al com. Cotul-Cioarei, jud, 
Buzău, cu 740 locuitori și 203 
case. 

Cioarei (Cotul-), (Bălteni, Cio- 
rani). pzoșze a statului, pendinte 

“ de Episcopie, în com. Cotul- 

Cioarei, jud, Buzăiă. Are 5457 
hect., din care 1060 s'aii dat, în 

1883, însurățeilor din com. Ro- 

setti. Această moşie a fost în 

vechime a Grecenilor, Vistierul 
Drăghici Greceanu a vindut-o 

- în 1741, Mai 24, Episcopului 

Metodie și în urmă a rămas 

ipiscopiei, care a încorporat-o 

cu moșia Găvănești. 

Cioarei (Cotul-), pădure a _sta- 
tului, pe moşia Cotul-Cioarei, jud. 

Buzăii, făcînd un corp cu cotu- 
rile Găvănești, de pe moșia Pri- 

viţi. Are 433 hect., mare par- 

te crivină. Este împărțită în 

cantoanele: Cioara, Căţelul-Pir- 

„lit, Baniţa, Șteful și Cilibia. 

Cioarei-Găvăneşti (Cotul), 
moşie. (Vezi Găvăneșşti- Cotul- 

Cioarei, jud. Buzău). 

Cioarei (Dealul-), dea/, în partea 
de N.-V. a com. Boţești, pl. Cras- 

na, jud. Fălciii, paralel cu Dealul- 

Gugului. 

Cioarei (Dealul-), dea/, în par: 
tea de E. a comunei Moii, din 

plasa. Jiul, judeţul Gorj. Incepe 

de la N., din hotarul comunei 

Rovinari, merge spre S. şi se 

termină la extremitatea satului. 

Pe dînsul nu se află nici o plan- 

tație, Acest deal se ramifică 

din Dealul-lui-Bran, pendinte de 

comuna Peșteana-d.-s. 

Cioarei, (Măgura-), 7ăgusă, la 
Nord-Vestul comunei Adămeşti, 
jud. Teleorman.   

MI 

Cioarei (Valea-),va/e, continuare 

din Valea-Lupei, com. Barcea, 

jud. Tecuciii; merge spre S. pănă 

în drumul ce duce din Ivești 
la Călmăţuiul. 

Cioarei(Vălceaua-),ză/cea, în pl. 
Călmăţuiul, jud. Teleorman, între 

comunele Cringeni: și Băseşti. 

Este o ramificațiune a Văei-Cal- 
măţuiului. Pe timpuri ploioase și 
la topirea zăpezii, se formează un 
piriiaș, care se varsă în Călmă- 
țuiul, în dreptul comunei Crîn- 
geni. Inceputul acestei vălcele 

este aproape de cătunul Gilme- 

lele, comuna Poiana, din jude- 

ţul Olt. 

Ciotea, dea?/, (V. Podul-Lat, deal, 

com. Lipova, pl. Racova, jud. 
Vasluii). ! 

Cioatelor (Dealul-), dza/, în 

comuna Pleșești, jud. Suceava. 

Cioata, dea/, numit ast-fel dela 

cioatele (rădăcinele) ce se află 
pe el, rămase dela tăerea pă- 

durei. Se întinde în partea de 
N. a satului Răduești, comuna 

Chetreşti, pl. Stemnicul, județul 
Vasluiti. 

Ciobani, saș, jud. Argeș, pl. Cot: 

meana; face parte din com. rur. 

Mazrtalogi-Ciobani. (V.a. nume). 

Ciobanilor (Movila-), 7ovi7ă, 

în plasa și jud. Tulcea, pe terito- 

riul comunei rurale Agi-Ghiol 
şi pe al cătunului Sabandgea, 
situată între dealurile Pietrosul 
şi  Dealul-cu-Pomi, în partea 

sudică a plășel și cea de mijloc 

a comunei, la 4 kil. spre N.-V,: 

“de satul' Sabandgea, d'asupra 
văei Cazangea, lingă Drumul-Pă- 
durei. Este de natură stîncoasă, 
S'a numit așa, pentru că aci își 

făceau colibe ciobanii ardeleni, 

cînd îşi aduceai oile să ier-   

CIOBANUL 

neze în aceste cîmpii ale Do- 
brogei. 

Ciobanisa, saţ, în jud. Constanţa, 

pl. Mangalia, cătunul comunei 

Agemler, situat în partea de V, 
a plășei şi cea centrală a com., 

fiind unit cu cătunul de reședință 
Agemler. Este situat în valea 
Canara-Dere, fiind închis la N. 

de dealul Ciobanisa-Bair; la V. 

de dealul Arabi-luc-Bair ; la S.- 

V. de dealul Chedreanul. Are 

o suprafață de 300 hect., dintre 
care 2 hect. sunt ocupate numai 

de vatra satului, de grădini şi 

- de cele 10 case. Populaţiunea, 
în întregime turcească, este de 

20 familii, cu 62 suflete. Drumuri 

comunale duc la satele înve- 

cinate: Osmancea, Casicci, So- 

fular, Beşoul, Copadin, mer- 

gînd în toate direcţiunile și în- 

tretăindu-se cu alte drumuri co- 
munale. 

Ciobanisa-Bair, deal, în jud. 
Constanţa, plasa Mangalia, pe 
teritoriul comunei rurale, Agem- 

ler. Merge de la N-E. către 

S.-E., în formă de arc de cerc, 

"printre văile Canara-Dere şi A- 

rabi-Alciala şi se întinde pănă 

la Nordul satelor Agemler și Cio- 
banisa. E situat în partea de V, 

a plășei şi cea .nordică a com. 
E acoperită cu verdeață și se- 
mănături, 

Ciobanisa-Dere, za/, în jud. 

Constanţa, plasa Medjidia, pe 
teritoriul comunei rurale Cuciuc- 

Biulbiul, situată în partea. esti- 

că a plășei și cea meridională 

a comunei. Se desface din dea- 

Tul Bair-Biulbiul-Chiuciuc, - în- 

dreptindu-se spre N., cu o di- 

recție de la N.-V. către SE, 

Se deschide în valea Canara- 

Dere. 

Ciobanul, câmpie, în com. rur.
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CIOBANUL: 

Orevița, pl. Blahniţa, jud. Me- 
hedinţi, 

Ciobanul, dea, pl. Siretul-d.-s., 

jud. Bacău, pe teritoriul com. 
Buhociul. 

Ciobanul, pisc, com. Dobroteasa, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Ciobanul, 2od, în jud. Vlașca, 
peste Valea-Milcovului, la Ruși- 
lui-Asan. 

Ciobanul, vă/cea, plasa Siul-d.-s., 

jud. Olt. Se formează pe teri- 

toriul de V. al comunei Bărcă- 

nești, apoi se varsă în' Imi- 
nog. 

Ciobanului (Crucea-),. foc: îzo- 
„dat, în com. Măgura, jud. Bu- 

zăi, făcînd tot de o dată hotar 

- despre com. Grăjdana. | 

Ciobanului (Girla-), gîră, în 
“pl. şi jud. Tulcea, pe teritoriul 

comunelor rur. Malcoci și Beș- 

Tepe. Se desface din brațul Su- 

lina, de la mila No. 41, de lîngă 

“satul Iolganul; se întinde spre 

E., brăzdind partea nordică a 

plășei şi a comunelor. Ambele 

sale maluri 'sunt acoperite cu 

„ cite două rînduri de-sălcii. După 

__9 kil. de curs se aruncă iar în. 

braţul Sulina, la mila No. 34, 

lingă pescăria cu același nume. 

Ciobanului (Mormîntul-), /oc 
îsolat, în jud. Buzăii, comuna 
Sărăți, căt. Chiuhoiul. 

Ciobanului (Pescăra-), pescă- 
rie, în pl. şi jud. Tulcea, pe te- 
ritoriul com. rur. Beș-Tepe, si- 
tuată în partea nordică a plășei 

„şi-a comunei, pe malul stîng 
al brațului Sulina, între milele 
No. 34 și 35, la locul unde 
gîrla cu același nume, se varsă 

„în Dunăre, . 

  

  

Ciobanului (Piriul-), piriz, izvo- 

„rește de sub dealul Strahotinu- 

lui, trece prin Jacobeni-Vechi, 
com. Dingeni, pl. Jijia, jud. Bo- 
toșani, şi se varsă în Jijia. 

Ciobanului (Teiul-), foc izolat, 
jud. Buzăii, cu o poziţie foarte fru- 
moasă, în com. Lapoșul, în mar- 

ginea platoului Poiana-Doamnei. 
Aci, spune tradiţia, ar fi fost 
spînzurat de Turci, un cioban 
al Doamnei. Neaga. 

Ciobanuluii (Valea-), za/e, în 
pl. Borcea, teritoriul comunelor 
Ciocăneşti - Sirbi şi Ciocănești- 
Mărgineni, jud. Ialomiţa. 

Ciobanulu (Valea-), za/e, co- 
" muna Golești, pl. Podgoria, jud. 
Muscel. | 

Ciobanului (Valea-), vale, udă 
centrul com. Dobroteasa, pl. 
Oltul-d.-s., jud. Olt, şi se varsă 
în girla Cungrea-Mare, tot în 
com. Dobroteasa. 

Ciobanului (Vălceaua-),â/cea, 
trece prin com.“ Salcia, din pl. 
Călmățuiului, jud. Teleorman, 
venind din spre com. 'Carava- 
neţi, de la N. spre E. 

Ciobarciul, fată, în cîmpia sa- 
tului Prisăcani, com. Prisăcani, 
pl. Braniștea, jud. Iași.. E cea 
mai mare dintre bălțile comunet. 
Este formată 'din vărsările riu- 
lui Jijiea. Peste această baltă 
se află un pod mare, pe care 

trece drumul de comunicație în- 

tre satele Prisăcani şi Costuleni. 

Ciobălaia, iri, începător de 
pe Horlăceni, com. Văculești, 

pl. Coșula, jud. Dorohoi. For- 

mează iazul Ciobălăul, şi se 

varsă în Strahova. ” 

Ciobălaia, za/e, între dealurile 

    

  

  

Pietrosul şi Recea, de pe teri- 
toriul com. Văculești, pl. Co- 
şula, jud. Dorohoii,. prin care 
trece piriul cu asemenea nu- 
mire, | 

Ciobălăul, iaz, în suprafață ca 

de 12 hect., pe teritoriul sata- 
lui Văculeşti, com. cu aseme- 

nea numire, pl. Coșula,. jud. 

Dorohoii. E format de piriul 
Ciobălaia. 

Ciobănelului (Drumul-), Zr, 
la S.-E. moșici Lisa. Porneşte 

din spre Dunăre şi merge pănă 

la gura văei numită Bulgănoaia, 

„la N. com. Vinători, jud. Te- 
leorman. 

Ciobăneşti, saz, comuna Gănești, 

pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Ciobăneşti, /oc de finețe, situat 
în com. rur. Mioveni, pl. Rîul- 

Doamnei, jud. Muscel, 

Ciobăniţa, sau Pietrosul, zirțz, 
mic afluent al Șomuzului-Mic, 
com. Liteni, jud. Suceava.. 

Ciobănoaia, căzu, al com. Li: 

pia, jud. Buzăă, situat pe va- 

lea Ciobănoaia. Are 130 locui- 

tori şi 28 case, 

Ciobănoaia, su/divisie a cătun u- 
ui Nisipul, din comuna Valea- 

„Teancului, jud. Buzăiă, situat pe 

“valea Ciobănoaia. . 

Ciobănoaia, vec/iă schit de lemn, 

pe valea Ciobănoaia, jud. Bu- 

zăi, Inscripţii nare. Tradiţia îi . 
atribue o vechime de peste 400 
de ani, adăugînd tot de o dată 
că monahii de aci s'ar fi retras 

în-munte şi ar fi pus funda- 

- mentul schitului Ciolanul. Azi 

servă ca biserică de mir. 

Ciobănoaia, dea/, în jud. Buză,



CIOBĂNOAIA 

comuna Lipia, căt. Ciobănoaia. 
E acoperit cu vii 'moşnenești. 

Ciobănoaia, za/e, între comu- 

nele Lipia şi Valea-Teancului, 

jud. Buzăi; începe din Fundul- 
Lcurdei și merge, deschizîndu-se 

din ce în ce, pănă dă în şes. 

' Malurile ei sunt acoperite cu vii. 

Ciobănușul,sai Ciubănușul, sa, 
pl. Muntelui, com. Brusturoasa, 

jud. Bacăi, situat pe malul drept 

al Trotușului, lingă confluența 

sa cu piriul Ciobănuşul. Inainte 

de noua împărțire administra: 

tivă făcea parte din comuna, Co- 

mănești. Are o populaţiune de 

37 capi de familie, cu 95 su- 

flete. i | 

Ciobănuşul, fădure, pl. Mu ntelui, 

= jud. Bacău, de pe teritoriul co- 

munei Brusturoasa, proprietatea 
d-lui G. N. Ghica. 

Ciobănuşul, zr;z, pl. Muntelui, 

com. Brusturoasa, jud. Bacăii. 

Izvorește din Transilvania; curge 

de la V. spre E. pe graniţă, pe 

o distanță de 4! kil. și, după 

ce se încarcă cu piîriiașele Că- 

runta, pe stinga, și Muerușul, pe 

dreapta, se varsă, de-a dreapta, 

în Trotușul, 

Ciobea, pisc, com. Birsești, plasa 

Ocolul, jud. Vilcea. 

Ciobiîntăul, af, judeţul Te- 

leorman;: începe din dreptul 

"comunei Văleni, din jud. Olt, 

de pe moșia Cotorga. Prin a- 
ceastă vale curge și .pirîul cu 

același nume, care se varsă în 

riul Vedea, pe partea dreaptă, 

la cătunul Știrbeţi, aproape de 

punctul numit La-Uidumac. 

Cioboata, sai Cibota, pâriă, pl. 

- Bistrița-d.-s., jud. Bacăii. Izvo- 

rește din Dealul-Bălăceanului ;   
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„curge de la V. spre E. și se 
varsă de-a dreapta Bistriţei, după 

ce se încarcă cu piriiașul Cris- . 
toiul. 

Cioboata, sai Cibota, vâle, jud. 
Bacăi, plasa Bistriţa-d.-s., com. 
Blăgeşti, ce se confundă cu şe- 
sul Bistriţei, 

Ciobota, mouz/ă, în jud. Buzăi, 
com. Caragelele, pe moșia Țu- 
guiatul, 

Ciobotarului (Vîrful-), vuute, 
în jud. Buzăii, com. Brăești, căt. 
Pinul, pe moșia statului Pinul. 
E “acoperită de izlaz, 

Ciobotea, sat, jud. Argeș, plasa 

Pitești, pendinte de com. rur. 

Valea-Mărului. Are 34 familii, 
” cu 209 suflete. 

Cioboţi, :a4, face parte din com. 
rur. Casa-Vechie, pl. Oltul-d..s., 

„jud. Olt, 

Cioboţi, dea, pl. Jiul-d.-mj., co- 
muna Drănicul, jud. Dolj, înalt 
de 25 m. 

Cioc (Piscul-lui-), zise, 'în ra- 
ionul com. Frincești, pl. Oltul- 
d.s., jud. Olt. 

Cioca-Boca, sat, com. Ipatele, 

plasa Funduri, jud. Vasluii, la 

N.-E. de satul Ipatele şi la o 

depărtare de el de aproape 7 kil. 

E situat parte pe șes și parte 

pe coasta despre E. a Dealu- 

lui-Mare, care-l desparte de Ipa- 

tele. : 

Are o suprafață de 72 hect., 

din cari 35 hect. ale locuitori- 

lor, cu o populaţiune de 40 fa- 

milii, sati 200 suflete, împroprie- 
tăriți după legea rurală. 

Prin partea de E. a satului, 

trece piriul Urșiţa, peste care, 

în dreptul satului, este un pod,.   

CIOCADIA . 

servind pentru circulație spre 
Iași ; lingă pod se află o cîr- 

ciumă. , 

Vite sunt: 43.vite mari cor- 

nute, 10 oi,:9 cai și 7 rimători. 
Locuitorii posedă: 10 pluguri 

şi 10 care cu boi, 2 pluguri și 

3 căruțe cu cai; 10 stupi cu 

albine, 

Ciocadia, com. rur., plaiul No: 

vaci, jud. Gorj, situată pe am- 
bele maluri ale piriului Cioca- 

dia, la S.. comunei Cărpinișul, 

la o distanță de 31 kil.:de T.- 
Jiul, capitala judeţului. Se com- 

pune din 2 cătune: Ciocadia şi 
Huluba. 

Are o suprafață de 1440 hect., 

“din cari 200 hect. arătură, 60 
hect. vie, 120 hect. livezi și 

1060 hect. pășune și tufăriș. 

Are o populație de 331 fa- 

milii, sai 835 suflete, din cari . 
298 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 42 pluguri, 

90 care cu boi, 4 căruţe cu cai; 

150 stupi. - 

Vite sunt: 350 vite mari cor: 
nute, 59 cai, 160 oi, 60 capre 

și 210 rîmători. | 
Budgetul comunei! este de lei 

1130 la venituri şi de lei 969: 
la cheltueli. 

Comuna este udată de apa 

Ciocadia, de la care şi-a luat nu- 

"mele. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua comunală Novaci-Cioca- . 
dia și prin şoseaua T.-Jiul-Ho- 

rezul care o atinge la S. 

Comuna are: 4 biserici, de- 
servite de 2 preoți și 4 cîntă- 

reți; o şcoală, frecuentată de 22 

elevi; 4 mori pe apă; 30 puțuri. 

Ciocadia, căfun de reședință al 

com. cu același nume, jud. Gorj. 

Are o suprafață de 1340 hect., 

cu o populație de.266 familii, 

saii 630 suflete, din cari 253. 
contribuabili.



CLOCADIA 

Locuitorii posedă: 32 plu- 
guri, 4 căruţe cu cai, 75 care 
cu boi, 

Vite sunt: 238 vite mari cor- 
nute, 46 cai, 114 oi, 43 capre 
și 165 rimători. Stupi sunt so. 

In cătun sunt 20 puțuri, 

Ciocadia, iri, izvorește din 
muntele Plăşala, plaiul Novaci, 
jud. Gorj. Curge în direcţie N.- 
S.E.; primește pe stinga pira- 
iele: Aninișul și torentele Ciura 
şi Făgetul; pe dreapta toren- 
tele: Vlăduțoaia, Piscul-Corbu- 
lui, Ulmetul şi Cărpinișul, care 
daii naștere la văile cu același 
nume. Se varsă la com. Ben- 
gești, în riul Gilortul. 
“Valea Ciocadici este produc- 

tivă, populată şi viabilă, 
„Mijloacele de trecere peste 
Ciocadia, afară de vaduri, sunt 
2 poduri, unul în comuna Cio- 
cadia și al doilea în Huluba. 

Ciocanele, sas, jud. Dolj, pl. Jiul: 
d.-s., com. Braloștița, Are o po- 
pulaţiune de 167 suflete, din 
cari S4 bărbați și 83 femei, 
Copiii din sat urmează la școala 
mixtă din satul Braloştiţa, ce 
este la 6500 m. depărtare. Cu 
virstă de școală sunt 36 copii, 
Știii carte 16 locuitori. 

Ciocanele, dea, la E. comunei 
Alunul, pl. Olteţul-d.-s., județul 
Vilcea. 

.Ciocanele, mpoșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Braloş- 
tița, satul Ciocanele. Aparține 
d-lui N. Săulescu. Pe această 
moşie este și pădure, 

Ciocanele, pădure, pl. Jiul-d.-s., 
com. Braloștiţa, judeţul Dolj, în 
satul Ciocanele, pe moșia Cio- 
canele. Aparține d-lui N. Său- 
lescu. Are o întindere de zo 
hect. Felul arborilor sunt: fag,   
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gîrniță şi cer; acesta din urmă 
predominînd. 

Ciocani, cop. rur., în jud. Tutova, 
pl. Pereschivul, pe piriul Tutova, 
la. 12 kil. spre V. de Birlad. Este 
formată dintr'un singur sat, Cio- 

- cani, cu cătunul Movileni. Are 
416 locuitori, din cari 96 con- 
tribuabili, locuind în 116 case. 
Comerciul se face des per- 
soane. 

Budgetul comunei se ridică 
la suma de 5526 lei, 97 bani. 
In com. sunt 3 biserici. 

Ciocani, sat, pl. Bistrița-d.-j., com. 
Fundul-Răcăciuni, jud. Bacău, si- 

„tuat pe piriul Răcăciuni. Are o 
biserică catolică, clădită în 1704 
de locuitori. Capi de familie 
sunt 43, cu 130 suflete. Animale 
sunt: 10 cai, 69 vite cornute, 
33 porci și 4 capre, 

Ciocanul, saz, face parte din 
com. tur. Grădinari-Fălcoianca, 
pl. Sabarul, jud. Ilfov. Este si- 
tuată spre E. de Grădinari, pe 
malul drept al rîului Argeșul. Se 
întinde pe o suprafață de 279 
hect., avînd o populaţie de 229 
locuitori. 

D-na Paulina Butculescu are 
100 hect. și locuitorii 129 hect. 

Proprietara și locuitorii cul- 
tivă tot terenul. | | 

Numărul vitelor mari e de 
214 şi al celor mici de 364. 

Comerciul se face de un cîr- 
ciumar. 

Satul Ciocanul și-a luat nu- 
mele de la proprietarul Canili- 
Ciocanu, pe moșia căruia trăiaă 

locuitorii. 

Ciocanul, nvmire ce poartă co- 
muna și moșia Măgureni, din 
plasa Tirgului, jud. Teleorman. 

Ciocanul, schi? de călugări, ju- 
deţul Muscel, situat din sus de 

  

  

CIOCANUL 

Cîmpulung, în mijlocul unei li- 
vezi, înconjurată de păduri, cu 
vederea spre Dragoslavele și 
Mateiașul. | 

Din hrisoave, aflăm'că s'a fon- 
dat către începutul secolului al 

XVI-lea, de locuitorii de la Mal, 

şi s'a dedicat Sf. Nicolae. Ar- 

zind, s'a preînoit la anul 1600, 

făcindu-se schit de călugărițe, 
cu hramul Intrarea-în-Biserică. 
Arzînd a doua oară, s'a repa- 
rat la 1610, August 10, şi s'a 

prefăcut iar în schit de călu- 
„gări. 

Posedă 3 hrisoave: unul de 

la 'Duca-Voevod, cu data de 

7185 (1677) Martie 20; altul de 
la Alexandru Ipsilante, 1775, 

Decembrie 20 și al treilea cu 

data de 1827, Februarie 24, 

In schitul Ciocanul s'au re- 

fugiat adesea Rominii din par- 

tea locului, cînd străinii învadat 

țara. . | 
Intre cărţile vechi ale acestui 

schit numărăm pe cele urmă- 
toare: O evanghelie de la 1683, 

un Apostol dela 1634 și Faptele 
Apostolilor, tot de la 1684. 

Schitul se administrează de un 
Superior. Monahii sunt în nu- 

măr de 5, toți bătrîni și în- 
firm, 

Cu întreținerea schitului, sta- 
tul cheltuește anual 1433 lei. 

Ciocanul, 42/44, în comuna Gor- 

băneşti, pl. Miletinul, judeţul Bo- 
toșani, 

Ciocanul, ba/tă, formată din iz- 

voare în'vatra satului Mileanca, 

com. cu același nume, pl. Prutul- 

d.-j., jud; Dorohoiii. 

Ciocanul, zane, din culmea Fă- 

gărașului, județul Argeș, plaiul 
Loviştea. 

In sînullui se găsesc grenatc; 

ele sunt de obiceiii încrustate 
în micaschist. Cite odată, de.



CIOCANUL 

asemenea, respindite pe povirni- 
șul muntelui și duse de apă, se 
găsesc în pietrișuri pe margine- 
le citor-va rîuri, 

Ciocanul, vîrf de deal, judeţul 

Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., comuna 

Fundul-Răcăciuni, lingă satul cu 
' același nume. 

Ciocanul, deal, în comuna Mă- 

ciuca, plasa Cerna-d.-j., județul 
Vilcea. 

Ciocanul, /vc izolat, comuna, Be- 

„revoeşti-Păminteni, plaiul Nuc- 

şoara, județul Muscel, de unde 
izvorește piriul Ciocanul. 

Ciocanul, pădure, supusă regi- 
mului silvic, proprietate a moș- 

nenilor  Berevoești- Pămînteni, 

plaiul Nucșoara, jud. Muscel, în 

întindere de 200 hect, 

Ciocanul, unul din cele 6 pichete 

ale judeţului Muscel pentru pa- 
za fruntariei, 20 kil. departe 

de pichetul Podul-Riului şi: 3 
kil. departe de pichetul Pajera. 

Ciocanul, zii, judeţul Bacăi, 

plasa Trotușul, de pe teritoriul 
com. Hirja; se varsă d'a dreapta 
Oituzului. 

Ciocanul, ziriz, jud; Botoșani. 

Izvoreşte diniazul Ciocanul, lîngă 

satul Ciornohal, com. Ringhi- 

lești; curge. pe moșia Pogorești, 
„com. Comăndărești şi se varsă 
în iazul Chișcata, de pe moșia 
Glăvănești, com. Epureni, jud. 
Iași, 

Ciocanul, pirii, izvoreşte de pe 
teritoriul satului Stolniceni, com. 

Epureni, pl. Turia, jud. Iași, și 

se varsă în Iazul-de-la-Răchiți. 

Ciocanul, zirii, izvorește ' din 

virful Ciocanul, com. Berevo- 

“7
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ești-Pămînteni, plaiul Nucşoara, 
jud. Muscel. Se uneşte cu Pi- 
riul - Tirgului şi formează Valea- 
Satului, care se varsă în riul 
Bratia, tot pe teritoriul comu. 

nci Rerevoești-Pămînteni. 

Ciocanului (Dealul-), ea?, ju- 
dețul Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s., 
de pe teritoriul comunei Schi- 
tul-Frumoasa. 

Ciocanului (Valea-), z2/z, izvo- 
rește din raionul comunei Mă- 

ciuca, pl. Cerna-d.-j., jud. VIl- 

cea, și se varsă în rîul Cerna, 

tot pe teritoriul acestei comune, 

pe care o udă în partea de V. 
Valea-Ciocanului curge. numai 

în timpuri ploioase, saii cînd se 

topește zăpada. 

Ciocaţi, ma/ala, în com. rur. 
Dragoteşti, pl. Văilor, județul 
Mehedinţi, 

Ciocazana, zirîz, în plaiul No- 
vaci, jud. Gorj. Izvoreşte din 
“munţii Florile-Albe, Băileasa. și 
Rotunda. Curge, trecînd la V. 
de plaiul Gruiul, despre comuna 
Tapoși și se varsă în apa Ani- 
nișul. 

Ciocazana, ziri, în plaiul No- 
vaci, jud. Gorj. Izvoreşte din 

plaiurile Văratic și Gruiul, din 
locul numit Ghiocelul. 

Ciocălăul, dea/, în com. rurală 
Văgiuleşti, plasa Văilor, județul 
Mehedinţi, 

Ciocănari, suf, face parte din 

com. rur, Poenari-Vulpești, pl. 

Znagovul, jud. Ilfov, situat la E. 

de Vulpești, pe Valea-Sticlăriei 

şi la S, de pădurea Radu-Vodă, 

Se întinde pe o suprafață de 
110 hect.; e proprietatea locuito- 

rilor, și are o populaţiune de 326 

locuitori, Spre E. trece calea   

CIOCANEASA 

ferată Bucureşti-Ploești. Comer- 
ciul se face de 3 cîrciumari. 

Numărul vitelor mari e de 
221 şi al celor mici de 161. 

Ciocănari, sa, face parte din 

com. tur. Măciuca, pl. Cerna- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 
laţie de 320 locuitori. Este la 

distanță de 2  kil. de satul 
Oveselul, unde este reședința 

comunei. 

Ciocănari, zirii, pl. Dumbrava- 
d.j., com. Caraula, jud. Dolj; 

"curge prin valea Ciocănari. 

Ciocănari, va/e, pl. Dumbrava- 

d.j., com. Caraula, jud. Dolj, 

prin care curge pirîul Ciocănari. 

Ciocănari, za/e, pl. Dumbrava 
d.-]., com. Rudari, jud. Dolj. 

Ciocănari-de-Rudari, moșie a 

statului, pl. Dumbrava-d.-j., co- 
muna Rudari, jud. Dolj, aren- 
dată de la 1893-98 cu 12250 
lei anual. 

Inainte aparţinea mănăstirei 

Brincoveanu. Pe această moșie, 

ce este dată în loturi, sunt cete 

de moșneni şi se găsesc și pă- 

duri, 

.Ciocănari-de - Rudari, pădure 

a statului, pl. Dumbrava-d.j., 

“com, Rudari, jud. Dolj, în în- 

tindere de 13 hect., 3 arii și 

12 centiarii. Inainte aparținea 

mănăstirei Brincoveanu. Felul 
arborilor ce se găsesc sunt: fra- 
sini, ulmi, ceri și gîrniță ; gîrnița 
predominează. 

Ciocănea, 102;7ă, com. Nedelea, 
pl. Filipeşti, jud. Prahova. 

Ciocăneasa, va/e, în partea de 
V. a comunei Mărgineni, plasa 
Filipești, jud. Prahova. Udă și 

com. Mărgineni-d.-j.



  

CLOCANEI 416 CIUCĂNEŞTI 

Ciocănei (Dealul - Ciocănei- Sunt 385 contribuabili, riul Ciorogirla formează o bal- 
lor); sat, jud. Argeş, pl. Pitești; 
face parte din com. rur. Moșoaia. 

Ciocănelul, căzuu, în județul R.- 
Sărat, pl. Orașul, com. Andre- 

iaşi. Şi-a luat numele de la pi: 

riul Ciocănelul, care-l udă prin 

mijloc. E aşezat în partea de 

E. a comunei, la poalele dea- 
lului Ciocănelul, 

Ciocănelul. (Vezi Dăroaia, jud. 

Vilcea). 

Ciocănelul, dea, în jud. R.-Să-: 
rat, pl. Orașul, com. Andreiaşi. 

Se desface din Culmea-Scoru- 

șului, și brăzdează partea de V. 
a comunei, E acoperit cu pă- 
duri și pășuni. 

Ciocănelul, pârîă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Orașul, com. Andreiași. 

Izvorește din dealul Ciocănelul; 

udă Estul comunei; trece prin 
căt. Ciocănelul, şi se varsă în 

riul Valea:Largă, după un curs 

de ş kil. 

Ciocănești, com. rur., pl. Zna- 
govul, jud. Ilfov, situată la N.-V. 

de București, pe malul drept al 

riului Ciorogirla, 29 kil. departe 

de București. Stă în legătură 

cu căt. Fălcoianca printr'o şo- 
„sea vecinală. 

Este formată din satele: A- 
leși-Ciocănești, .Ciocăneșşti, Cre- 

țul și Urziceanca ; cu o popula- 

ție de 2036 locuitori, cari tră- 
esc în 435 case. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

4375 hect. Statul, d-l Vlad. Ghi- 

ca, Epitropia bisericei Amza din 

Bucureşti și d-l G.. Cociu ati 

3192 hect. și locuitorii 1183, 

Proprietarii cultivă 1154 hect. 

(80 rămîn sterpe, 525 izlaz şi 
1433 pădure). Locuitorii cultivă 

tot terenul, afară de 7o hect., 

cari rămîn sterpe. . 

  
Ciocăneşti, com, rur., 

  

"Budgetul comunei este de 
6476 lei la venituri și de 5800 

lei la  cheltueli. In anul 1883 

eraii 438 contribuabili. 

In comună sunt 3 biserici; 

1 școală mixtă; 1 moară cu 

aburi; 2' mașini de treierat cu 

aburi; 3 păduri stătătoare. 
Numărul vitelor mari e de 

1375'(213 cai şi epe, 616 boi, 

470 vaci și viței, 43 tauri, 33 

bivoli și bivoliţe) și al celor mici 

de 2068 (32 capre, 507 porci 
și 1529 oi). 

Dintre locuitori, 478 sunt plu- 

gari, 21 aii diferite profesiuni, 
Arătura se face cu 155 plu- 

guri: 142 cu boi și 13 cu cai. 

Locuitorii aii 283 care și că- 

ruțe: 236 cu boi și 47 cu cai. 

în plasa 
Ocolul, jud. Romanați, formată 

numai din satul cu același nu- 

me, situat între com. Racdomi- 

rul şi Zănoaga și în apropiere de: 

şoseaua Caracal-Craiova, 1ş.kil. 

spre V. de Caracal, pe valea 

Ruiul. Altitudinea terenului este 

de 140 m. d asupra nivelului 
mării, 

Are o populație de 140 capi 
de familie, sau 504 suflete, din 

cari 249 bărbaţi şi 255 femei; 

25 căsătoriți și 248 necăsăto- 

riţi, 

Sunt 115 contribuabili, 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

40 Mucenici (1855), deservită de 
un preot și doi cîntăreţi. Budge- 

tul comunei pe 1886/87 a fost 

de 1561 lei la venituri și 1494 

lei la cheltueli. 

Sunt 2 cîrciumi, 

Ciocăneşti, sa/, jud. Ilfov, face 

parte din com. rur, cu același 

nume, pl. Znagovul, Este situat 

la N.-V.-de București, pe malul 

drept al rîului Ciorogirla şi la 

E. de pădurea Cerchezoaia. Aci 

  

  

tă mare, numită Ciocănești. 

" Acest. sat este însemnat în 

istorie prin victoria ce a repur- 

tat aci Radu de la Afumaţi a- 

supra lui Mehemet-Bei, la anul 
1521. 
„ Suprafața satului e de 110 
hect.; e proprietatea statului, a- 
vînd o populație de 1412 loc. 

Are 2 biserici, cu hramul A- 
dormirea și “Tăerea-capului-Sf.- 
loan, deservite de 2. preoți şi 
3 cîntăreţi; o școală mixtă, fre- 
cuentată de 7 elevi și 2 eleve, 
cu care statul şi comuna chel- 
tuesc 1810 lei anual. Aci mai 
este 1 moară cu aburi; 1 ma- 

șină de treerat cu aburi; 2 po- 
duri stătătoare, 

Numărul vitelor mari .e de 
884 şi al celor mici de 1621. 

Comerciul se face de 7 cîr- 
ciumari. In sat s'aă stabilit 12 
străini. 

Ciocănești, sa/, face parte din 
com. rur. Văleni, pl. Argeșelul, 

jud. Muscel. Acest sat este așe- 
'zat pe coasta și pe poalele despre 
S. ale dealului Ciocănești. Are 
o populație de 102 capi de fa- 
milie, saii 484 suflete, din cari 

252 bărbaţi şi 232 femei. 

Ciocănești, saţ, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-j., com. Hociungi, 

pe malul sting a piriului Puiul, 
afluent pe dreapta al piriului 
Poarca.. Acest sat formează un 

tot cu satul Hociungi, de care 
este despărțit numai prin pt: 

“riul Puiul. Are vii multe și 
bune. 

Ciocăneşti, căfuu, al com. Tres- 
tia, jud. Buzău; cu 59 locuitori 

Şi 15 case. 

Ciocăneşti, stație de dr.-d.-f., 

jud. Ilfov, plasa Znagovul, căt. 

Ciocăneşti, pe linia Chitila -Pi-
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tești, pusă în circulație la -13 
Septembrie 1872. Se află între 
stațiile Chitila (13.6 kil.) şi Gher- 
gani (12.8 kil.). Inălţimea d'asu- 
pra nivelului mării e de 109,46. 
“Venitul acestei staţii, pe -anul 
"1896, a fost de 64019 lei, 25 b. 

Ciocănești, fa/ră. (Vezi Ciocă- 
nești, sat,. jud. Ilfov). 

Ciocănești, colină, în com. Tres- 
tia, jud. Buzău, ramificație din 
Chiciora, acoperită de fineaţă. 

Ciocăneşti,' ea/, com. Văleni, 
"pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Ciocăneşti, zoșze, în com. Tres- 
tia, jud. Buzău; face parte din 
Micheea, şi''e posedată de lo- 
cuitori, 

Ciocăneşti, Pădure, pl. Znago- 
vul, jud. Ilfov, în suprafață de 
1434 hect., proprietatea D-lui 

Vlad. Ghica, a statului și a Bise- 
ricei Amza din Bucureşti. 

Ciocăneşti, surpăzură, în com, 
Băjești, pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Ciocăneşti-Mărgineni, comună 
„rurală, în plasa: Borcea, jud. 
Ialomiţa, situată între comu- 

. nele Ciocănești-Sîrbi și Rasa, la 
o distanță de 24 kil. de orașul 
Călărași. 

: Teritoriul comunei. are o su- 
prafață de 7000 hect. şi se în- 
tinde din Dunăre spre N. pănă 
la com. Mihaiui-Viteazul, coprin- 
zînd .parte băltiș în lunca Du- 

“nărei, parte cimp șes. De aceas- 
tă comună țin două moșii, cară 

“ sunt proprietăți ale statului: 
- căneşti - Mărgineni, foastă :pen- 
- dinte de mănăstirea Mărgineni, 

„cu 6000 hect., din: cari 2000 
hect. băltiș, 500 hect. izlaz și 

3500 hect. pămînt de cultu- 
ră și. care a fost arendată pe 

* 565086. Marele Dicțiunar Geograjic, Vu, JI, 
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periodul 1883—93 cu suma a- 
nuală de şoooo lei; Găunoși, 
foastă pendinte de mănăstirea 
Radu-Vodă, cu 1000 hect. pă- 
mint de cultură și care a fost 
arendată pe acelaşi period cu 
34050 lei, 

Sunt 211 locuitori improprie- 
tăriți. 

Se compune din satele: Cio- 
cănești - Mărgineni, Ciocăneşti- 
Pămînteni și Găunoşi şi din că- 

"tunele (tirlele): Fundeni, Mă- 
năstireni şi Odaia, avînd reșe- 

_dinţa primăriei și a judecătoriei 
comunale în satul Ciocănești - 
Mărgineni. 

Populațiunea comunei este de 
1807 locuitori, cu 467 capi de 
familie, din cari 1795 Romini, 
2 Greci, 6 Bulgari, 2 Unguri 
și 2 Turci. Sunt 1803 creștini 

„ ortodoxi, 2 catolică și 2 mahome- 

tani. Din aceștia sunt: 485 a- 
gricultori, 2 meseriaşi, 18 co- 

” mercianți, 3 cu profesiuni libere, 
"25 muncitori și 30 servitori. Știu 

“carte 186 persoane, iar 1621 
nu ştiiă, 

Vite: 1369 boi, 945 cai, 76 
bivoli, 1746 oi și 280 porci. 

Budgetul comunei în 1887— 
1888 avea 6:02 lei la venituri 

* şi 8286 lei la cheltueli, 

Instrucţiunea se predă la 121 
băeţi și 60 fete, în trei școli; 

una de băeți, una de fete și 

una mixtă, de doi învățători 

-şi o învățătoare, 

In comună sunt două bise- 

rici, deservite de doui preoți și 
patru dascăli. 

Ciocăneşti - Mărgineni, sas, în 
pl. Borcea, jud. Ialomiţa, pen- 
dinte de comuna cu același nu- 

me. Este situat pe malul stîng 

al brațului Botul, lîngă satul 

Ciocănești - Sîrbi, de rare este 
lipit spre V. Spre E. este lipit 

de satul Ciocănești-Pămiînteni. 

Populaţiunea satului este de 
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170 faniliă,. din cari „30 familii , 
Țigani. | 

In sat se află: o școală de băeți 
cu un învățător; o şcoală de - 
fete; o biserică; deservită de 

„ doi preoţi și doi dascăli. 
Vite sunt: 861 boi, 41 bivoli, 

518 cal, 1055 oi și 280 porci. - : 

Ciocăneşti - Pămînteni, 'saș, în . 
pl. Borcea, jud. Ialomiţa, pen: 
dinte de com. Ciocănești- Măr-" 
gineni; Este situat lingă satul 
de reședință, de care este ală- „. 

“turat. - 

Ciocăneşti-Sîrbi, com. rur., -în . 
pl. Borcea, jud. Ialomiţa, si- 
tuată între comunele Ciocă- 
nești-Mărgineni și Vărăști, la 
o distanță de 25 kil. de ora- . 
şul Călărași, 

Teritoriul comunei se întinde 
din Dunăre, spre N, pănă în 
teritoriul comunei Mihaiii-Vitea- 
zul, coprinzînd parte loc băl- 
tos în lunca Dunărei. și parte 
loc șes, avînd suprafața de 
14900 hect., din care . 4000 

„hect. băltiș, 1000 hect. izlaz şi 
9900 hect. pămînt de cultură, 
“Moșia poartă numele de Cio: 
cănești-Mihaiii- Vodă, proprietate 
a statului, foastă pendinte de 
mănăstirea Mihaiii-Vodă din Bu- 
curești. „Pe periodul 1883 —. 
1893 a fost arendată cu suma 
de 135000.lei. Pe această mo- 
șie este și comuna Mihaii-Vi.- 
teazul. | 

Comuna se compune dintr'un 
“Singur sat, situat” pe țărmul 
stîng al braţului Căcîna și spre 

"V. de satul Ciocănești-Mărgi- 
neni, de care este lipit. 

Populaţiunea comunei este. 
de 338 capi de familie, cu 1437. 
suflete, sai 720 bărbaţi și:717 
femei, din cari 1419 Romini, 
8 Greci, 7 Unguri și 3 Turci; 
1427 creştini, 7. “catolică și 3 
mahometani; 355“ agricultori, 

î3
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7 meseriași, 21 comercianți, 6 cu 

"profesiuni libere, 24 muncitori 

"“ și 10 servitori, Știu carte 137 

persoane. 

Vite sunt: 669 cai, 

2735 Oi, '10 capre, 251 

şi 377 porci. 

Budgetul comunei în 1887 — 

1888 era la venituri de 4661 

"Ică și la cheltueli de 5452. lei. 

“Sunt 2 școli, una de băeți, 

“cu 74 elevi: și una de fete; cu 

57 eleve; o biserică, deservită 

'de 1 preot și 2 dascăli. 

Aici se ţin 2 bilciuri, unul 

la 8 Septembrie și altul la Du- 

“mineca-Floriilor. 

„Prin comună! trece calea ju: 

„. dețeană Slobozia-Urziceni. 

451 boi, 

bivoli 

Ciocea, movilă, jud. Brăila, la 

3 kil. spre N. de satul Strim- 
bul. 

Cioceanca, Zădure, în pl. Cîm- 
“ pului, jud. Ialomiţa, pe terito- 

riul comunei Moldoveni. Este 

proprietate a statului, Are o su- 

prafață de 60 hect. Esenţe: 
"stejar, ulm și plop. 

Cioceni, saţ, face parte din com. 

rur. Tomșani, pl. Cricovul, jud. 

Prahova. 

Cioceşti, saz, jud. Argeș, pl. Ol- 
tului, pendinte de comuna ru- 

“rală Bărbăteşti; are 40 locui- 

tori. 

Cioceşti-Miîndra, com. .rur., în 

pl. Teleormanului, jud. Teleor- 
man, la NE. plășei, pe valea 

Cotmenei, la '84 'kil. de T.-Mă- 

gurele. Are două sate: Mindra, 

situat parte pe deal, parte pe 
- valea Cirna, spre N.; satul de 
reședință, Cioceşti, care se află 

numai pe deal, - 
„Se învecinește la N. cu :co- 
muna Malul, la- S. cu comuna 

Birla, la V. cu rîul Cotmeana, 
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la E. cu hotarul moșiei Miroşi 

şi cu Valea-Tecuciului. 

Populaţiunea este de 261 capi 

de familie, saă 1477 suflete, din 
cari 290 contribuabili. 

„Intinderea comunei, cu moșiile 

aflate pe dinsa, este de aproape 

“800 hect. In cătunul Ciocești 

sunt afară de moșneni, 49 locui- 

tori împroprietăriți pe 224 hect. 

Proprietar principal este fami- 

lia răposatului Nicolae Butcu- 

escu, care posedă 400 hect. ara- 

bile, 20 hect. pădure și un hect. 
vie; iar restul de 200 hect, a- 

"parține moșnenilor. 

Solul este mediocru' pentru 

"agricultură; mare parte este ni- 

sipos, mai cu osebire cel din 

Valea-Cotmenei. 

Vite sunt: 2367 capete, din- 

tre cari: 569 bol şi vaci, 113 

cai, 1410 oi și capre și 275 

porti. 

Are o şcoală, cu un învățător, 

frecuentată de 15 elevi; 2 bi- 

ssrici, 

și alta în Mindra. Cea. din Cio- 

cești este deservită de 2 preoți 

şi 2 cîntăreţi. Localul primă- 

nică este sub același acoperă- 

mint cu școala. Ca stabilimente 

industriale are un atelier pentru 
fringhii, o piuă pentru abale şi 
o moară cu aburi. 

Budgetul comunei este de lei 

2525 la venituri și de lei 2505, 
bani 73 la cheltueli. 

Comuna Ciocești-Mindra este 
străbătută de la N. spre S. de 

șoseaua judeţeană Roșiori-Ur- 

lueni. Cu comuna Malul şi cu 

cătunul Podişorul se leagă prin 

şosele vecinale: 

Satul Cioceşti este foarte ve- 

„chiii. EL se vede trecut în cata- 

. grafia satelor și a cetelor de: moș- 
teni, întocmită la jumătatea seco- 

lului al XVIII-lea. Făcea parte 

din județul Teleorman, pl. Cot- 

menei. La modificarea admi- 

"nistrativă a județelor, în 1836, a 

una în cătunul Ciocești. 
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fost trecut la plasa Teleorma- 

nului, din care face parte şi 

astăzi. Satul Mindra s'a format 

mai în urmă, 

Ciocheni, ma/ala, în com. rur. 

“Merţi-din-Faţă, pl: Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi. 

Ciochina, com. rur., în pl. Ia- 

lomița-Balta, jud. Ialomiţa, si- 

tuată pe partea stingă a rîu- 

lui Ialomiţa, între comunele Că- 

zănești și Andrășeşti, la o dis- 

tanță de 51 kil. de orașul Că. 

lărași, capitala județului, . 

Teritoriul comunei este pro- 

prietate particulară și coprinde 

3500 hect,, din cari 175 hect, 

pădure, 80 hect. băltiș şi res- 

tul loc pentru cultură. 

Sunt împroprietăriți pe mo- 
şie 91 locuitori, 

Se compune dintr'un singur 

sat, situat pe malul sting al 
rîulului, 

Populațiunea comunei este 

de 238 capi de familie, sai de 

979 locuitori (302 bărbaţi şi 

477 femei), din cari g7i Ro: 

mini, 2 Greci şi 6 Bulgari. Sunt 

973 creștini și 6 catolici; 261 

agricultori, 7 meseriași, 10 co- 

mercianți, 10 de profesiune li- 

beră, 13 muncitori şi 37 ser- 

vitori, Știu carte 156 persoane; 
nu ştii 823. 

Vite: 415 cai, 708 boi, 2363 

oi, 55 capre, 28 bivoli, 5 asa- 
Sini și 1120 porci, 

Budgetul comunei în 1887— 

1888 era la venituri de 7230 

lei, şi la cheltueli de 6062 lei. 

Sunt 2 şcoli, una de băeți, fre- 

cuentată de 66 elevi, şi avind 

“un învățător retribuit de stat şi 

comună, şi una de fete, frecuen- 

tată de 59 eleve și avind o în- 

văţătoare, retribuită de comună. 

Localul este construit de com. 

Ciochina, 725, pe teritoriul sa-
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tului Onești, com. Șipotele, pl. 

Bahluiul, jud. Iași, 

Ciochina. foc izolat, în - comuna 
Odăile, jud. Buzău. 

Ciochina, 7rp de moşie, la N.- 
E. moșiei Ștorobăneasa, judeţul 

” Teleorman, care se întinde din- 
colo de jud. Teleorman. Se în- 
vecineşte spre V. cu proprietă- 

“țile locuitorilor din com. Ștoro- 
băneasa. Face însă parte din 
corpul moșiei Ciochina, din ju- 
dețul Vlașca. Locuitorii din Șto- 
robăneasa zic acestui trup de 
moşie La-Ciochină. 

Ciochina, sai Racoviţa, rup 
de moşie, nelocuit, pendinte de 
com. Cucaleţi, plasa Marginea, 
jud. Vlașca, încorporat în pro- 
prietatea Cacaleţi. Are o supra- 
faţă de 679 hect. loc șes. A fost 
proprietatea statului. Aparţinea 
mănăstiri Sf. Gheorghe. Azi, 
aparține succesorilor lui Mar- 
ghiloman. 

Ciochina, măgură, jud. Vlașca, 
situată pe proprietatea Cacaleți. 

Ciochindel (Măgura-lui-), mă. 
gură, la S.-V. comunei Bog- 
dana, jud. Teleorman. 

Ciochinului (Izvorul-), izvor, 
în com. Odăile, jud. Buzăă; în- 
cepe din culmea muntelui Cio- 
chinul și dă în Sărățelul-Bălă- 
neștilor, 

Ciochinului (Virful-), co/ină, în 
com. Odăile, jud. Buzăii, pe ho- 

tarul săi despre com. Brăeşti. 

Ciochiţa, măgură, în com. Adă- 
- mești, jud. Teleorman. 

Ciochiţăi (Dealul-), :dea7, în'co- 
muna Diculești, pl. Olteţul dej Î- 

- jud, Vilcea,   
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Ciocii (Valea-), za/z, com. Ca- 

cova, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Ciocile, com. rur., pl. Călmăţuiu- 

lui, jud. Brăila, așezată pe par- 

tea de S. a lacului Plașcul, în 

depărtare de 78 kil. de orașul 

Brăila. Se mărginește la S.-S.-E. 

cu com. Chichineţul, la N.N.-E. 
cu com. Jugureanul, la N.E. 

„cu com.. Colțea și la S. cu jud. 

Ialomiţa. Comuna este pe şes 
şi are forma unui trapez regu- 

lat. Suprafaţa «i e de 3472 
hect. 

Are o populație de 328 capi 

de familie, sai 1468 suflete, din 

cari 131 contribuabili. Ştii carte 

"97 persoane; nu știii 1371, 

Budgetul com. este de 14582 

lei, So bani la venituri și de 
14105 lei, 15 bani, la cheltueli. 

Săteni împroprietăriți după 

legea din 1864, sunt 235; ne- 
împroprietăriți 68. In Ciocile 
sunt 5 debite și 10 circiumi. 

Vite mari cornute sunt 2119 

(1114 boi, 967 vaci, 12 tauri, 

21 viței, ş bivoli); cai 946, oi 

2005, rimători 879 şi capre 9. 

Comuna are o biserică, clă- 

dită între ani 1875—79 de co- 

mună, cu ajutorul locuitorilor și 

al proprietarului, G. San-Marin. 

E deservită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți. Are o școală de băeți, înfiin- 
țată la 1834, frecuentată de 25 
elevi și una de fete, înființată la 
1875 şi frecuentată de 7 eleve. 
Drumuri sunt: la Rușeţul, spre 

N.-V., pela coada lacului Plaş- 

cul, prin Movilele-Gemene, 16 

kil.; la Buzăii, prin moşia Ma- 

coveii, la V.; la căt. Nicolești 

(jud. Ialomiţa) spre S.; la Chi- 
chinețul, drept pe la Crucea- 
lui-Drăghici, 3 kil.; la Colțea, 

spre N.-E., tot drept, pe drumul 

Chichineţului, 7 kil.; la Jugurea- 
nul, spre:N., pe la Crucea.lui- 
Toader, 44 kil. 

La o depărtare de 3—4 il.   

CIOCILE 

spre $., se află cîte-va cruci, ur- 
mele vechiului sat, care fiind 
așezat cam în vale, a cauzat 

strămutarea com. în locul actual. - 

Ciocile, sa, jud. Brăila, la mij-. : 

locul com. Ciocile, în partea de _- 

E., pe malul despre S. a lacu- 
lui Plașcul, la 78 kilom. spre 
S.-V. de orașul Brăila. Acest sat 

este înființat de vr'o 100 de ani 

și sa numit ast-fel după numele 

movilelor Ciocile ce sunt la Su. 
dul lui. 

Vatra satului e de so hect, 

cu 385 case, 9 cârciumi, o bru- 

tărie și o moară cu aburi. 

Are o școală de băeți, între- 
ţinută de stat, frecuentată de 

50 elevi, şi una de fete, înființată 

la 1875, întreținută de comună 

și frecuentată de 16 eleve. Am- 

bele școli ai un local propriii 

de zid. Biserica este zidită de 

loc. a 18373 şi e acum deservită de 

1 preot, 1 cîntăreț şi 1 para- - 

cliser. Populaţiunea satului și a 

comunei este de 328 capi de 

familie, sai 1468 suflete, din 

cară 751 bărbaţi și 717 femei ; 

721 căsătoriți și 747 necăsâto- 

riți. Ştii carte 97 persoane, nu 

ştiă 1371. 

Vite sunt: 946 cai, 2119 vite 
mari cornute, 2005 oi, 9 capre . 

şi 876 rîmători. 

„La şoo m. în partea deE.a 

satului se află armanul arenda- 

șului cu o moară de aburi. 

Ciocile, 7z0șze, pendinte de com. 

Ciocile, pl. Călmăţuiul, judeţul 

Brăila, proprietatea moștenito- 

rilor G. San-Marin; are o întin- 
“dere de 2650 hect. și aduce un 
venit anual de 40960 lei. 

Ciocile, movilă, la 4! kil. spre 

S..V. de satul  Ciocile. La a: 

„ceastă movilă se întîlnesc hota- 

rele judeţelor Brăila, Buzăul și 
Ialomiţa.
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CIOCILE-GOALE 

« Ciocile-Goale, /ea/, în com. rur. 

Jidoştița; plasa Ocolul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Ciocîltani, dea/, în com. rur. O- 

_revița, pl. Blahniţa, jud. Mehe.- 
dinți. 

Ciocilteiul, sat, face parte din 

„com. rur, Roești, pl. Cerna-d.-s., 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 
"614 locuitori (305 bărbaţi și 
309 femei). Aci e o biserică, re- 

__parată la anul 1845. 

“ Ciocilteilor (Dealul- -, dial, la 
E. com. Lăpușata, plasa Cerna- 
d Ss jud. Vilcea, 

Ciocîrlanilor (Dealul-), zpzzue, 
» în com. Dorna, jud. Suceava. 

Ciocîrlanul, zsvor, în jud. Bu- 
« Zăă, comuna Chiojdul; ese din 
muntele. Pitica și'se scurge în 
riul Bisca-Chiojdului. 

Ciocirlanul, oc cu izvoare, pl. 
„ Tazlăul-d.-s., com. Solonţul, jud. 
Bacăii, .de unde izvorește piri- 

| iașul Cucueţi. 

Ciocirleşti, sai, în partea de Ş. 
"a com. Valea-Satului, pl. Fun- 
duri, jud. Vasluiii. E situat pe 
valea dealului ce mărginește co- 

„muna la V., pe o întindere de 
-604 hect., din cari 111 hect. 
" sunt pădure, iar 58 hect,, loc 
„de arătură și vatra, sunt ale 
locuitorilor. Are o populaţie de 
32 familii, sai 157 suflete. 

De acest sat mai ţin cătu- 
nele: Golia, Corcodelul şi Lunca, 
a căror întindere și populaţie 
este coprinsă în acest sat, 

. Vite sunt: 140 vite mari cor- 
„Bute, 40 oi, 17 cai și 9 rimători. 

Locuitorii posedă: 20 plu- 
guri și 24 care cu boi, 

„Ciociîrlia, cățuu, al comunei Scur- 

" cul numit Răciul ;   - comuna de la N. 

tești, jud. Buzăii, situat pe ma- 

lul stîng al riului Buzăii, cu 170 

locuitori și 43 case; are sub- 

divizia Mălureni.; în vechime se 

numea Ulmi şi Tătulești. 

Ciocirlia, deal, pe care sunt plan- 

„tate vii, situat pe moșia statu- 

lui Dorobanţul, jud. Teleorman. 

„ Aceste vii aii fost date cu emba- 

tic locuitorilor din com. Cîrligaţi, 

care acum le-aii rescumpărat. 

Ciocîrlia, Zac, jud. Teleorman, la 

N.-E. com. Băsești, spre hota- 

rul despre moșia Roşiorilor. 

Ciocirlia, mozilă, pe malul sting 

al rîului Buzăul, căt. Ciocirlia, 

com. Scurtești, jud. Buzău, 

Ciocirlia, mooz/ă, în jud. Buzău, 

com. Scurtești, căt. Vadul-Pașii, 

numită și Movila-de-la- Vadul- 

„Pașii, în locurile date însurăței- 

lor Băsceni. Această movilă a 
fost explorată în 1881, la lo- 

cul unde s'aii găsit osemintele 

unui militar, îngropat cu calul 

său şi resturi -de armături: o 

„sabie, o zea mare și altele, de- 

puse acum în Muzăul de Anti- 
chități din Bucureşti. 

Ciociîrlia, mute, în com. Broş- 
-teni, jud. Suceava, 

Ciocîrlia, pădure, pe moșia Cer- 
nătești, comuna Cernătești, jud. 

Buzăi. Are 12 hect, 

Ciociîrlia, zirii, izvoreşte din par- 

tea de N. a satului Girceni, pl. 

Racova, jud. Vasluiii, de la lo- 

curge spre 
S., prin satul Girceni, și se varsă 

în Piriul-Stuhului, 

Ciocîrlia, â/cea, ce se formează 

pe teritoriul com. Coteana, pl. 

Siul-d.-s., județul Olt. Străbate 

la $. 

  

  

Se întilnește cu'vălcelele : Mil- 

“ coveanul, Purcelul și Fintineaua 

și formează vălceaua numită Co. 

tenița. 

Ciocleşti, dea/, cu direcţia S.E., 
com. Diţești, pl. Filipești, jud. 

Prahova. Pe dealuri sunt plan- 

tate vii, pruni, nuci şi meri. 

Cioclovina, za, în com. Go- 
vora, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Cioclovina, za/e. (V. com. rur. 

Menţi-din-]os). 

Cioclovina-de-Jos, sc/zz, situat 

sub creasta dealului cu acelaşi 

nume, 'la N. de mănăstirea Tis- 

mana, jud, Gorj. S'a fondat la 
1715, de Stanca Glogoveanu. 

Tot la această dată s'a fon- 

dat și schitul din virful Cioclo- 

vinei cu ajutorul lui Obedeanu 
Vel Serdarul. 

Schitul Cioclovina-d.-j. are 1 

călugăr, 1 preot și 1 cîntăreț, 

Ciosoaica, Zeal, între com. Vă- 

leni și Lăicăi-Runceasa, pl. Ar- 

geșelul, judeţul Muscel. Acestui 

deal îi mai zice şi Olarul. Vir- 

ful săă poartă același nume, 

Ciocoeşti, sat, jud. Dimboviţa, 
plaiul Ialomița- Dimbovița, căt. 
com. Colibași. 

Ciocoești, loc izolat, com. AÂni- 

noasa, pl. Riurile, jud. Muscel. 

Ciocoiul, vă/cel, comuna Ciomă- 
gești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Se varsă în Cungrea-Mare, pe 

- țărmul stîng, tot în com. Cio- 

măgești. 

Ciocova, pădure. (V.: Tirnauca, 

pădure, com. Tirnauca, plasa 

Herţa, jud. -Dorohoiii). 

Ciocoveni, sat, face parte din



"CIOCRACUL -. 

com. zur. Valea-Dragului, plasa 
Negoești, jud. Ilfov. Este situat 

“la V. de Valea-Dragului, pe ma- 
lul stîng al rîului Sabarul. In 
dreptul satului e o mică insulă, 

formată de riul Sabarul. 
Se întinde pe o suprafaţă de 

1107 hect., avînd o populație 'de 
468 locuitori, | 

D-1 |. Niculescu are 850 hect. 
şi locuitorii 257 hect; Proprie- 
tarul cultivă 750 hect., şo sunt 
sterpe şi 50 izlaz. Locuitorii cul- 
tivă 239 hect., 15 sunt rezer- 
vate pentru izlaz și restul este 
vie. Comerciul se face de 3 cîr- 
ciumari. 

Are 1 pod stătător; 1 ma- 
șină de treerat ca aburi, 
"Numărul: vitelor mari e de 

267 şi al celor mici de 765. 

Ciocracul, numire, ce se mat dă 
căt. Cosmina-d.-s., pl. Teleaje- 

„nul, jud. Prahova. 

Ciocracul, mahala, din comuna 
Drajna-d.-j., pl. Teleajenul, jud. 
Prahova. 

Ciocracul, deal, la S. și S.E. 
"“de com. Drajna-d.-s., pl. Telea- 
jenul, jud. Prahova, avind ca 
piscuri mai înalte: Scafele și 
Malul-de-Răsună. 

Ciocracul, 4744 de moşie, a sta- 
tului, pendinte de schitul Cheia 

- și Cotroceni, jud. Prahova, care, 

-pe periodul :1888-93, s'a aren- 
dat cu 5872 lei anual. Această 

„„ moşie s'a arendat, împreună cu 
„. Valea - Schitului, Văleni și Va- 

lea-Satului, afară de părțile vin- 
dute de veci, 

Ciocul, cătun, în plasa Tirgului, 
jud. Teleorman, situat pe calea 

judeţeană Turnul-Roșiori-Strim- 

„beni, la distanță de 2 kil. de 

„com. Scrioștea. Ţine de com. 

_ Cucueţi. Are o populaţiune de. 
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“sa: 

159 suflete,: din cari 39 contri-. 
buabili. - 

Ciocul, măgură, situată pe teri- 
toriul . comunei Alimănești, pl. 
Siul-d.-s., jud. Olt. S'a numit 
“ast-fel fiind-că multă vreme a 
stat pe virful ei o: cruce, 

Ciocul, fotană, plasa, Jiul-d.-mj., 
com. Podari, jud.: Dolj. 

Cioculani, gea/, în com. rur. 
Menţi-din-Jos, plasa Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi, 

Ciofeni, saș, în partea de S.V. 
a com. Telejna, plasa Mijlocul, 

_jud. Vasluiii, situat între două 

dealuri cu loc deschis. 

Are o suprafață: cam de 858 
hect., din cari: 114 hect. pă- 
dure, și 6o1 hect. loc de cul- 

tură, fina, imaș ale proprie- 
tăței și 143 hect. ale locuito- 
rilor, cu. 8 hect. vie. Areo po- 
pulațiune de 45 familii, sati 240 
suflete. In sat este o cîrciumă 
și o moară cu aburi. 

Moşia satului Ciofeni este pro- 
prietate, parte a d-lui Dimitrie 
Castroianu și parte a răzeșilor. 

Vite sunt: 282: vite mari cor- 
nute,. 300 oi, 14 cai şi 20 ri- 
mători. - 

Locuitorii posedă : 36 care 
cu boi, 32 pluguri, 2 căruțe cu 
cai; 30 stupi. - 

Cioflanul, căuu. (V. Gostavăţul, 
jud. Olt). 

Cioflecul, ziriz mic, lingă satul 
Ciofliceni, plasa, Znagovul, “jud. 
Ilfov. - 

Cioflecul. -(V. Dridul, movilă, pl. 

Mostiştea, jud. Ilfov). 

Ciofleşti, sas, jud. Argeș, plasa 

-Gălăşeşti ; face parte din com. 

rur. Răscăeţi-Drăghineasca. *   

CIOFRINGENI-PAMÎNTENI. - 

Ciofliceni, sas, plasa Znagovul, 

jud. Iltov; face parte. din com. 

" rur, Tincăbești. Este situat spre 

E. de Tincăbești și spre V. de 

balta Znagovul. 

„Se întinde pe o suprafață « de 

925 hect,, din cari statul: are - : 
798 hect. și locuitorii 127 hect. 

Statul! cultivă prin arendașii săi 

numai 50 hect,, iar 748 sunt pă- 

dure. Locuitorii cultivă tot te-” “ 
renul, fără să aibă locuri pen- 
tru fineţe, | - 

Are o biserică, cu hramul:Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 

și 2 cîntăreți și o baltă. Comer-'. 
ciul se face de 3 cîrciumari. 

Populaţia lui e de 493 locui- 
tori. 

Ciofliceni, pl. Negocști, județul 
Ilfov. (V. Preana-Vechie). -- 

Ciofliceni, zzoşie, a statului, ju- 

dețul Ilfov, pendinte de mănă- 

stirea Gruiul; s'a arendat, îm- 

preună cu Tincăbești, pe perio- 

dul 1889-94, cu 9880 lei anual. 

Ciofliceni, zăzure, a statului, ju- 

dețul Ilfov, în întindere de 200 
hect. (V.: Tincăbești - Ciofliceni, 

pădure). : 

Cioflicul, sai 'Buhaiul, 'căzaa, 

pendinte de com. Naipul,. pl 

" Cilniştea, jud. Vlașca, situat! în- 

tre apele Cîlniștea și Glavacio. .. 
cul, proprietatea d-lui Ilie Stan 
Dorobanţu. Suprafața moșiei . 

„este de 527 hect., din care sa 
dat la 42 locuitori 177 hect, 

Ciofiicul, pădure, a statului, în 
jud. Vlașca, pe proprietatea cu 
acelaşi nume, pendinte de com. . 
Naipul. Această pădure de tufă 
are o suprafață de 249 hect: 

Ciofrîngeni - Păminteni (Bur- . 
luşi), saz,. pe. apa Topologului, ... 
jud. Argeş, pl. Topologul, pen-



- CLOFRÎNGENI UNGURENI 

dinte de com. rur, Alimăneşti- 
Ciofrîngeni. Are o populaţie de 
55 familii. In sat sunt: o bi- 

„serică, cu hramul Buna - Ves- 
tire, deservită de un preot și 
un cîntăreț; o școală primară 
rurală. 

Ciofringeni-Ungureni, sat, pe 
riul Topologul, pl. Topologul, 

"jud. Argeș, pendinte de com. 
rur. Alimănești-Ciofringeni. Are 

“0 populaţie de 70 familii. In 
sat e o biserică vechie, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, deservită de 
1 preot și 1 cîntăreţ. 

Ciohoranca. Vezi Rangul, pirii, 
jud. Suceava. 

Ciohoreni, sas, pe moşia şi în 
com. Miroslăvești, jud. Suceava. 
Așezat pe ambele țărmuri ale 

- piriului Rangul. Are o popula- 
ție de 217 capi de familie, sau 
948 suflete, (479 bărbaţi și 469 
femei), din cari 12 izraeliţi. Sunt 
195 contribuabili. 

Vatra satului ocupă suprafața 
de 75 fălci și 78 prăjini. Lo- 
cuitorii împroprietăriți după le- 
gea din 1864 sunt: 45 fruntași, 
51 mijlocași și 38 pălmași, stă- 
pînind 337 fălci şi 3ş prăjini. 

Are o. biserică, cu hramul 
Sf. Niculae, zidită la 1864 de 
locuitori ajutaţi de prinţul Gr. 
M. Sturdza, deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți. Improprie- 
tărită Ja 1864 cu S fălci și 40 
prăjini. Școala din Miroslăvești 

„_servă și acestui sat. Drumurile 
principale sunt: la Muncel (2120 
m.), la Verșeni (5375 m .) la 
Cozmești (2968 m.) și la Miro- 
slăvești (2060 m.). 

Ciohoreni, «ea/, pe coastele că- 
ruia stă satul cu acest nume, 
jud. Suceava. 

Cihorinul, /oc. (Vezi Şerbăneşti, 

  
Cioinagi, 

Ciolacul, ziriă, 
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localitate, com. Buneșşti, plasa 

Mijlocul, jud. Fălciiă), 

Cioiana, ziriu, izvoreşte din sus 
de căt. Tunși, de la Creţești, 
„com. Țicleni,pl. Jiului, județul 
Gorj; udă cătunele Tuși, Ţic. 
leni, Rășina și: Peșteana-d.-s., 
și se varsă în Jiă, în dreptul com. 
Peșteana, unde este. şi 1 pod de 
lemn, numit Podul-Cioenei. 

Cioiana, vaz, plasa Jiul, jude- 
țul Gorj, aparținind la origină 
comunei Țicieni. Are direcţie 
N.-S. pănă la cătunul Tunşi, 
iară de aci la Ţicleni, schimbă 
direcția, îndreptîndn -se către 
S.-V. și dînd în Valea-Jiului. 

Valea își are numele de la 
piriul Cioiana, afluent de par- 
tea stingă a Jiului. 

Cioinagi, căfuu, cu vr'o 8S—10 
case, în com. Bălintești, plasa 
Horincea, jud. Covurluii. 

Cioinagi, moșie particulară, de 
325 hect., com. Bălintești, pl. 
Horincea, jud. Covurluiă. 

Ziriiaş, pe teritoriul 
comunei Bălintești, pl. Horin- 
cea, jud. Covurluiii; se varsă în 
pîriul Chineja. 

ce curge prin 
jud. Roman, pl. Fundul, com. 
Bălușești şi Iucșeşti. Izvorește 
la E. de satul Tabăra; curge 

"de la E. spre V.; udă satul Iuc- 
şești-d.-j. şi se varsă în riul Si- 
retul, de a stînga, mai spre $, 
de satul Iucșești-d.-i. Primește 
piriul Băiușești. 

Ciolacului (Iazul-), zas, pe cur- 
sul Volovăţului, în suprafață de 
31 hect., 51 arii, pe teritoriul 
satului Adășan, comuna Avră- 
meni, pl. Bașeiul, județul Doro- 
hoiu. 

  

  

  

CIOLANUL 

Ciolanul, schi? de călugări, în 
jud. Buzăi, com. Tisăul, căt, 

Haleşul, cu 70 monahi, fost fon- 

dat de Doamna Neaga, cam pe 
la 1590, dar nu mult după aceea, 
din cauza invaziunilor, a fost pă- 

răsit. Pe la începutul secolului al 
XVIII-lea, niște monahi de la 
schitul Ciobănoaia, vizitîndu-l, 
găsesc biserica cu totul ruinată 
și în interior crescute numai 
bălării, Ei se decid a rămîne 
aci, în mijlocul secularelor pă- 
duri, ce-l înconjura, ca -să 
se poată deda cu totul une 
viețe sufletești și ascetice. Re- 
parară dar biserica și in curînd 
Ciolanul deveni ui schit înflo- 
ritor și avut prin multele do- 
nații ce primea și crescînd tot 
de: odată și numărul monahilor. 
Vechea biserică, (Sf. Gheor- 
ghe), nu le mai fu încăpătoare; 
de aceea se simţi necesitate ai 
ridica „o altă. Episcopul Chesa- 
rie, în 1818, o zidi cu cheltu- 
iala sa, dindui hramul S-ţii 
“Apostoli Petru şi Pavel. In 1853 
Iunie 24, această biserică a ars. 
Stariţul Ioanichie o reconstrui 
și în 1862 se termină. Ambele 
biserici sunt înconjurate cu chi- 
ii bune și curat întreținute. 

In apropiere de această mă- 
năstire, se află biserica Cetă- 
țuia, situată pe un deal înalt, 
împrejurul căruia se cunosc ur- 
mele unui șanț, pe care, se zice, 

că doamna Neaga lar fi făcut ca 
apărare contra invaziunilor tur- 
cești. Chiar a existat o cetă- 

“ţue, de aceea a și luat biserica 
numele de Cetăţuia. Ea a fost 
fondată de repausatul Iosif Sin- 
gel, în anul 1859, dinpreună cu 
alţi părinți ai mănăstirei. 

Pe lingă serviciul bisericei 
şi al gospodăriei caselor lor 
monahii mai. lucrează Și alte lu- 
cruri de lemnărie, ca: linguri, 

icoane, etc. Aci se fabrică şi re- | 
numita apă de melisa. |



CIOLANUL . 

Ciolanul, dea/, în judeţul Romana, 

pl. Fundul, com. Avereşti, spre 

"E. de satul Averești-Răzăși, 

Este acoperit cu pădure secu- 
lară. In acest deal sunt cariere 

“de piatră de o bună calitate. 

Se mai numeşte și Mirşavul. 

Ciolanul, /ac, pl. Băilești, com. 

Catanele, jud. Dolj. Seacă cu 
desăvirşire în timpul verei. - 

Ciolanul, movilă, în plasa Ialo- 

mița-Balta, judeţul Ialomiţa, pe 

teritoriul comunei Poiana. 

Ciolanul, pădure, pl. Bistriţa-d.- 
s., jud. Bacăii, de pe teritoriul 

" comunei . Berești. 

Ciolanul, va/e, jud. Vlașca, trece 

prin com, Ciolanul și se varsă 

în apa: Cilniştea. 

Ciolanul-Pangăl, com. rur., cu 

| 570 loc. cu căt. Petru-Rareș, pl. 

Margiriea, jud. Vlaşca, proprie- 

tatea fraților Pangăl; are supra- 
fața de 2448 hect. S'a dat la 66 

locuitori suprafața de 35$ hect. 

Budgetul comunei în 1887 a 
fost de 2136 lei la venituri și 

de 1945 lei la cheltueli. 

In comună sunt.:2 biserici, 

din care una are hramul Sfinții 

- Voevozi şi s'a zidit la 1859 cu 

ajutorul proprietarului; sunt de- 

servite de 1 preot și 3 dascăli. 

Comuna este situată la extre- 

mitatea de N. a plășei în coasta 
" unti vilcele nuimită Valea-Vladu- 

-. lui, pe care se află un heleștei. 

„Prin pădurea acestei proprie- 

.tăţi trece drumul vechii numit de 

" săteni Brazda-lui-Traian. 

„ Este departe de Giurgiu de 25 

kil., de Stăneşti, reședința plășei, 

de 16 kil., iar de București de 

5O kil. Prin sat trece o șosea, care 

duce la comuna Pangăl. 

Vite sunt: 342 boi şi vaci, 20 

cai, 6şo oi și capre și 270 porci. 
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Ciolanului (Linia-), cătun, al 

com. Tisăul, jud. Buzău, cu 260 
loc. și 56 case, format de foştii 
Țigani ai schitului Ciolanul. Are 
sub-diviziile: Ciolăneanca și Mi- 
luiţi. 

Ciolanului, (Morile-), mică pro- 
prietate a statului, în comuna 
Căndești, jud. Buzăi, avînd 27 
hect. și 4 mori pe siul Bu- 
zăă, zise ale Ciolănenilor, fiind- 

că aparțineai de schitul Ciola- 
nul; 

Ciolanului (Munţii-), serie de 
coline, ce începe din com. Grăj- 

dana, jud. Buzăii, de la Viîrful- 

Predealului și se termină în co- 

muna Tisăul în Virful - Bradu- 
lui, despărțind valea riulni Bu- 
zăă de Valea-Nișcovului. Ele 
sunt forinate mai mult din stînci 
calcaroase, de unde se exirage 

pietre de construcțiuni,: de var, 

etc. E, acoperită de păduri se- 
. culare. Cea mai mare înălțime 

a lor e în com. Grăjdina, căt. 

Miluiţi, în punctul numit Vir- 
ful-Ciolanului. 

Ciolanului(Poiana-), poiană, în 

ramficaţiile muntelui Ciolanul din 

com, Măgura, jud. Buzăă. 

Ciolanului (Vălceaua-), ză/cea, 

între moșiile Plopi și Zimbreasca, 

din pl. Teleormanului, jud. Te- 

leorman. . Inceputul ei este a- 

proape de com. Balaci; se ter- 
mină în Valea-Beocei. 

Ciolăneanca, subdivisie a cătu- 
nului Linia-Ciolanul, din com. 

Tisăul, jud. Buzăi, 

Ciolăneanca (Vatra'- Schitu- 

lui - Ciolanul), proprietate a 

schitului Ciolanul, în com. Ti- 

săul, jud. Buzău, în jurul mă- 

năstirei. Are ca 30 hect. fineţe, 
livede, etc. "     

CLOLĂNEȘTI-DIN-DEAL 

Ciolăneanca, zăzure, a statului, 

pendinte de Ciolanul în com. - 
Tisăul, jud. Buzău. Are 595 

hect., acoperite de stejari secu- 

lari, în mijlocul cărora e ascuns 
schitul Ciolanul, 

Ciolăneşti, căzun, în com. Mă- 
năstioara, pl. Zăbrăuţul, jud. 

Putna. Este situat pe Dealul-lui 

Ciolan, ce face parte din Dea- 
lul-Mare și despărțit de com. . 

„prin piriul Zăbrăuţul-Mic. 

Are o populațiune ' de 246 
suflete, care locuesc în 67. case. 

Ciolăneşti-Baldovinești, moșie, 
a statului, în com. Ciolănești- 
din-Deal, pl. Teleormanului, jud. 
Teleorman. 

Ciolăneşti-din-Deal, cop. ur.» 
în pl. Teleormanului, jud. Te-: 
leorman, situată pe. Valea-Ciine- 
lui, la distanță de 26 kil. de 
Roșiori-de-Vede, 70 kil. de re-!' 
ședința județului şi 47 kil. de 
la Alexandria. | 

„Se învecinește cu comunele 

Siliștea - Gumeşti, Zîmbreasca, 
Ciolănești, Lada, :Slăveşti, Zlo- 

teşti şi Tătărești-d.-j. | 

Populaţiunea acestei comune 

"„ este de 575 capi de familie, saii 
2365 suflete, din cari 537 con-' * 

tribuabili. | 

„Suprafața comunei, cu vatra 

satului şi cu moșiile de pe dinsa, 

este de 38500 hect., dintre cari 

„1827 pămînt arabil și 300 pă- 
dure. Pe această moșie sunt : 

împroprietăriți 398 locuitori, pe 
o întindere de 1673. hect. .Pă- 

„durea, proprietatea statului, se 

„numește de către locuitori şi... 
. Teleormănelul; oficial e recu- 
noscută sub numele: de Cio. 
lăneşti- Baldovinești ; e compu- 

să din: stejărică, cer, arțar, 

- frasin, ulm, jugastru, carpen, 

„alun și teii. Este pădure bă-: 
trină și se găsește. printr'însa,



, sunt: 

CIOLĂNEȘTI-DIN-VALE 

arbori pănă la 70 centimetri cir- 
cumferință. Solul este mai mult 
șes, mediocru pentru agricul- 
tură, - : 

Numărul vitelor este de 10303 
capete, din cari 1522 boi şi vaci, 

574 cai, 7706 oi și 501 porci, 
Are un local de primărie; 

o școală, frecuentată de 16 e- 
levi; 2 biserici, deservite de 2 
preoți și 4 cîntăreți. 

Aci se țin și 2 bilciuri anuale, 
"la 14 Septembre și la Dumi- 
neca-Tomei. 

-* Budgetul comunei este de 
lei 12618 bani 63 la venituri, 
şi lei 10493 la cheltueli. 
„In această comună, pe cînd 
"exista vechiul drum al Craio- 

vei, cunoscut sub denumirea de 
Drumul-Olacului (acum 50 ani), 
se afla un rele poștal impor- 
tant, Ruinele grajdurilor de cai 
se văd încă şi azi. 

«Drumurile de comunicaţiune 
Ja comunele Ciolănești- 

din-Vale, Zimbreasca, Ciurari, 
Zloteşti și Gumești prin căi ve- 
cinale. Ia partea despre V., ca 
la .2 kil. de sat, se-văd ruinele 
unei. biserici, unde se spune că 

"a fost mănăstirea Baldovinești. 
Zidirea, care se arată a fi fost 
solidă, este astăzi adăpostul vi- 
telor și al gunoaielor; împreju- 
rul ci se văd urme de locuinţe 
şi un şanţ care o înconjură. 
S'ai găsit și morminte. 

Moșia Ciolănești a fost a mă- 
năstirci Baldovinești. Satul Cio- 
lăneşti este unul din cele mai 
vechi ale judeţului. In catagra- 
fia satelor făcută sub Domnia 
lui C. Mavrocordat, în secolul 
trecut, îl vedem figurînd în pl. 
Mijlocul; după anul 1836 a fost 
trecut în pl. Teleormanului. 

Ciolănești-din-Vale, co. ur. 
- în pl. Teleormanului, jud. Te- 
leorman, situată pe Valea-Cii- 

| nelui, la Sudul comunei Ciolă- 

  
bani 34 la cheltueli, 

  

sa, 

nești-din-Deal.. Este aşezată pe 
coasta văei. Poartă și numirea . 
de Capul-Luncii, 

Populațiunea comunei este de 
956 suflete, dintre cari 168 capi 
de familie. 
Suprafaţa comunei, dimpreună 

cu proprietatea statului și cu 
moșia Slăveşti - Zloteşti, tot a 

"“statului, care cade tot pe teri- 
toriul. ei, este de 2240 hect., 
la cari se mai adaugă și 250 
hect. pădure. Trupurile de pă- 
dure poartă numirile de Bulgă- 
reasca, Cornetul și Teleormăne- 
lul; conţin arbori bătrîni pănă 
la o sută de ani şi alţii între 
20—50 ani, 

Pe această moșie sunt î impro- 
prictăriți 136 locuitori, pe o în- 
tindere de 678. hect. 

In com. e o școală frecuen- 
tată de 12 elevi; o biserică de- 
servită de un preot și un cîn- 
tăreț; o moară cu aburi. - 

Comuna se leagă cu comuna 
- Ciolănești-din-Deal, cu căt. Bel. 
ciugul și cu com. Ciurari prin 
şosele vecinale. . 

Budgetul este de lei 4299, 
bani 8 la venituri și de lei 3983, 

Sunt 235 
contribuabili, 

Satul care se numește astăzi 
Ciolănești-din-Vale, a purtat nu- 
mele de Capul-Luncii. Ast:fel 
îl găsim trecut în catagrafia sa- 

telor de sub a treia Domnie a 
lui C. Mavrocordat, în secolul 
al XVIII-lea; făcea parte din 
pl. Mijlocul. 

După modificarea din 1836 
a împărțirii judeţului, a făcut 
parte din pl. Teleormanului, a- 
vînd alipit și cătunul Belciugul, 
care astăzi ține de com. Găr- 
dești. Numirea, ca şi reședința 
comunei, era după al cătunului 

Belciugul, pănă la 1859. 

Ciolăneşti, Tisa şi. Zăbrăuțul, 
ădure, jud. Putna, în supra- ,j 

"față de 160 hect., 

  

  

- CIULPANI 

situate pe 
moșia Ciolănești, . pendinte” de 
com. Mănăstioara. E. limitată la 

N. şi E. cu răzeșii Fitioneşti; la 
V. cu pădurea d-lul V. Apos- 
toleanu; la S. cu răzeşii din 
Străoane-d.-s. 

Ciolcăi (Fintina-), finzină, în co- 
muna Slătioara, plasa Horezul, 
jud. Vilcea. 

rur. Țigănești, plasa Znagovul, 
jud. Ilfov. Este situat la N. de 
București, între lacul Țigăneşti. 
şi pădurea Znagovul, Se întin- 
de pe o suprafață de 794 hect,, 
cu 0 populație de 648 locui- 
tori. 

Din teritoriul satului, 400 
hect. aparțin d-lui I, Popescu, 
care cultivă 125 hect.; 25 sunt 
izlaz, 250 pădure; 393 hect.: 
sunt ale locuitorilor. In acest 

“sat se află o biserică, cu hra- 
mul: Naşterea-Maicei-Domnului, 
deservită -de 1 preot și 2 cîn- 
tăreți, zidită, la anul 1843, de 
starița  mănăstirei Țigănești, cu. 
ajutorul locuitorilor; o școală 
mixtă, frecuentată de 32 elevi 
şi 4 eleve, cu întreţinerea că- 
reia statul și comuna cheltuesc 
anual 1980 lei. Localul s'a con- 
struit de județ, în anul 1887. 
Aci este reședința primăriei. 

In Ciolpani este 1 heleşteii. 
Numărul vitelor mari e de 

239 şi al celor mici de 460. 
S'ai stabilit în sat g străini. 
Comerciul se face de 5 cir- 

ciumari, | 
„Acest sat s'a format din fa- 

miliile clăcașe ale mănăstirei i. 
găneşti, din argaţii și robii mă- 
năstirei și din cîte-va familii ve- 
nite de aiurea. 

Locuitorii şi-au făcut casele 
de locuit într'o răritură de pă- 
dure. 

S'a înfiinţat după anul 1800 

Ciolpani, saz, face parte din com, -



CIOLPANI 

și s'a populat. mai mult după 
„emanciparea Țiganilor. 

Ciolpani, deal, com. Valea- Lun- 
să, pl. Prahova, jud. Prahova. 
Pe acest deal se află livezi şi 
locuri de cultură. 

Ciolpani, iaz, pe moșia statului 
Trușeşti, jud. Botoșani, în par- 
tea de V. a comunei Trușești, 
pl. Jijia. Are o suprafață de 1 

“hect, 

“Ciolpani - Țigănești, „fădure, a 
statului, avînd o suprafață de 
250 hect., pendinte de com. Ți- 
gănești, plasa Znagovul. E for- 
mată din 2 trupuri: Despre- 
Schit (150 hect.) și Despre-Ză- 
voiă (100 hect.). 

Ciolpanul, sătițor, în com. Cos- 
tişa, pl. Bistriţa, jud. Neamţu, 
situat spre marginea comunei 
Buhușul. 

Ciolpanul, fost schit, în satul cu 
aceeași numire, jud. Neamţu, și 

acum biserică de: mir. 

Ciolpanul, vechie numire, a Be- 
chetului, jud. Dolj. 

Ciolpanului (Lacul-), zac, în 
pl. Borcea, com. Gildăul, „jud. 
Ialomiţa. 

Ciolpăneşti, parte din com: Ca- 
” pul-Piscului, plasa Rîurile, jud. 

- Muscel, 

Ciomaga, îsvor, în com. Nicu- 
“ leşti, căt. Petrăchești, jud. Bu- 
“ zăii, Incepe din fundul văei Cio- 
maga și se scurge în rîul Slănicul. 

Ciomagei (Valea- ), cătun, al 
„com. Mănești, jud. Buzău. Are 
„280 locuitori Şi. 64 case.: 

Ciomagul, deal, în jud. Vashuiu. 
e 

58056, Marele Dicţtunar Gevgrafie, Vol, I1, 

bă 

Ciomagul, ps 
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Este o prelungire a dealurilor: 
Codrul-d.-s. și Codrul-d.-j., cu 
direcţia de. la V. spre E. Spre 
platoul de d! asupra are o dum- 
bravă de stejari, 

Acest deal formează limită în- 
tre com. Mircești și Șoronești. 
Spre E. formează un semicere 
de la V. la S.-E., de unde ia 
numirea de Holm. Extremitatea 
de S. a acestui semicerc, se ter- 
mină în platoul com. Codăești. 
Pe coasta sa de E. se află satul 
Rădiul. 

d, în centrul co- 
munei Birzești, pl. Argeșelul, 
jud. Muscel. 

Ciomagul, Zodiş, judeţul Iași, 
prelungire în lat a podișului 
Ciorani-Ruşi, traversînd moșia 
com. Belceşti, din pl. Bahluiul, 
în direcție nord-sudică. Incepe 
de la hotarul Hodorei, sat din 
com. Cotnari, pl. :Bahluiul, și se 
întinde pănă în șesul Bahluiul, 
pe o lungime cam de 2300 m. 
Unindu-se în partea de S. cu 

" dealul Balhuiul prin o iezătură 
vechie, formează o.vale adincă, 
în care a existat din vechime 
un iaz, Tradiţia este că acel 

iaz, format din apa Bahluiului, 
avea întinderea de la iezetura, 

ce era făcută din pămînt ame- 
stecat cu lină, din: satul Bel- 
cești, pănă din sus de tirgul 
Hirlăului, distanță aproape de 20 
kil., care iezătură ar fi fost făcută 
de Stefan-cel-Mare, în scop de 
a împiedeca, prin strînsura a- 
pei, năvălirea barbarilor, cătră 
vechea reședință din tîrgul Hir- 
lăului, 

Că acest iaz a fost pe o în- 
tindere destul de mare, se do- 

| vedeşte din rădicătura. iezătu- 

rel, ce se află și astăzi, în 

marginea despre V. a satului 

Belceşti şi care are acum o lun- 

gime de mai bine de 1 kil., în:   

CIOMĂGEŞTI 

cit-a putut să întreţină apă pe 
o întindere de ciți-va kil. 

Ciomagul, vaz, în partea de E. 
a comunei Todireni, pl Jijia 
jud. Botoşani, - 

Ciomagul, vălcea, izvorește din 
dealul cu același nume, com. 

| Birzești,: jud. Muscel, şi se var- 
să în valea Birzeasca, în raio- 
nul acelecași comune. 

Ciomăgeşti, com. rur., jud. Ar- 
geș, pl. Oltul, la 35 kil. de com. 
rur. Tigveni, reședința subpre- - 
fecturei, și la 15 kil. de Pitești. 
„Se compune din 4 sate: Bratia, 

- Ciomăgești,' Cungrea și Giu- 
clani, avind peste tot :166 fa- 

_milii, cu 721 suflete. In comună 
sunt 2 biserici și o şcoală pri- 
ară rurală. Budgetul comunei, 
pe anul ':1882—83, a fost de 
1341 Iei la: venituri și de 1285 
lei la cheltueli. Această comună 
se află aproape de limita jude- 
ţelor Argeş și Olt. 

„După o publicaţie oficială 
(1887), această comună numără 
150 contribuabili, şi are un bud- 
get de 1374 lei la venituri - și 
de 1457 lei la cheltueli. | 

Prin comună trece pirîul Cun- 
grul:Mare. | 

Numărul vitelor era în anul - 
1887 de 304 capete vite mari 
(290 boi şi vaci, 14 cai) şi de 
536 .vite mărunte (406 oi, 30 
capre și 100 rimători).. 

Ciomăgeşti, com, zur. pl. Ol- 
tul-d.-s.; jud. Olt,.compusă din . 
7 cătune: Răduțești, Fedeleșoiul, - 
Beculești, Dogari, Bădărăi, Pău. : 
neşti și Stănuleasa, - : 

“Este situată, parte pe ambele 
“maluri alepiriului Cungrea- Mare, ' 
parte pe dealurile Păunești şi 
Dogari și parte pe pir. Lăunele, 

„a 52 kil, departe 'de capitala 
jud. și la 11 kil. de reșed. plășei.



CIOMĂGEŞTI 

Comuna, de la început, a fost 

situată pe acest loc, afară de 
cătunul Stănuleasa, care a fost 

mai întîi așezat pe Valea-Sim- 

burului şi s'a mutat pe Valea- 

Lăunelui, cind cu facerea şo- 

selet. 

“Are o populaţiune de 1228 
„locuitori, în care intră și: 7 fa: 

__milii de Țigani. Capi de fami- 

lie sunt 300; contribuabili 259; 

locuesc în 320 case. 

In comună sunt 3 biserici, la 

, Fedeleşoiii, Beculești și Stănu- 

_leasa, deservite de 2 preoți; 

„cea din Stănuleasa nu funcţio- 

| nează. 

” Locuitorii improprietăriţi. la 

1864 sunt: 106 pe moșia Efo- 

„rii, 45 pe moșia statului, şo pe 

moșia .d-lui C. Trepteanu și 2 

_pe moșia d-lui [. Zisidis, dindu-li- 

se în total 709 hect. Ei ai 21 

cai şi epe, 80 boi, 150 vaci, 

..30 capre, 600 oi și 50 porci. 

„Pe riul Cungrea-Mare este o 

„moară de măcinat. 

Cu pădure, izlaz, delimitarea 

oamenilor și proprietățile statu- 

lui, ale Eforiei și ale d-lor C. 

_ Trepteanu şi Zisidis, comuna 

are vr'o 4350 hect. 

| Școala se frecuentă de şo co- 
„pii, din numărul de 209 în virstă 

de școală. Cu întreţinerea școa- 

lei, statul cheltuește anual 1080 

lei. Știu carte 39 bărbați: şi 2 

femei. .. . - 

Stupi cu albine sunt şo. 

Comerciul se face de 4 cîr- 
ciumari, | 

„_ Budgetul comunei este de 

2072 lei, 45 bani la venituri și 

de 2072 lei, 45 bani la chel- 

tueli, 

Șosele în această comună sunt: 

șoseaua comunală care. trece 

prin centrul ei și.o pune în 

comunicație cu comuna Cio- 

„măgești-de-Argeș la N. și. cu 

„comuna Simburești la S$. și o 

altă ramiră, care pune în co-   
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municație căt. 

seaua comunală. 

E brăzdată de dealurile: Pă- 

durei, Simburelui, Lăunelui, Stă- 

nulești și Gorunului, toate cu 

direcția dela N. spre S,., și de 

piscurile:. Sglinboaca, Fătăciu- 

nea-Mare, Bisericei,: Barza, Tu- 

riga, Popei, Rimboaca, etc. Dea- 

lurile și piscurile servesc, parte 

pentru cultură, parte pentru pă- 

şunarea vitelor. 

E udată de gîrlele: Cungrea- 

Mare, Simburul și Lăuaele, și 

de văile: Ciocoiul, Balomirul, 

Ciuta, Fintinele, Sglimboaca, 

Fătăciunea - Mare și Fătăciunea- 

Mică, Rudărimea și Hotarul, etc. 

Se mărginește cu judeţul Ar- 

-geş și comunele Topana, Pă- 

roşi și Simburești. 

Dogari cu șo- 

"Ciomăgeşti, saț, cu 240 locui- 

tuitori, jud. Argeș, pl. Oltul; 

face parte: din com. rur. cu a- 

celași: nume. 

Aici este reședința primăriei. 

Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa Paraschiva, deservită de 

un preot și un cîntăreţ, 

Ciomăgeşti, Zeal, în raionul co- 

munei Ciomăgeşti, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Olt, pe care se cultivă 31 
hectare vie.- 

Ciomăgeşti, proprietate a sta- 

tului, în com. Ciomăgești și Mă- 

nești, jud. Buzăi, pendinte de 

„schitul Găvanul; are ş hect,, 

pădure, fineaţă și livede. 

Ciomărca, munte, lingă satul Po- 

iana- Grinţieşului, com. Bistri- 

cioara, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. 

Ciomîrnei (Piriul- -), aflueut al 
Șomuzului- Mic, în com. Pleșești, 

jud... Suceava (2500 metri). 

Ciomiîrtanul, saţ, com. Zămostia, 

  

  

CIOPÎRCENI-DE-JOS 

pl. Berhometele, jud. Dorohoii. 

(Vezi Ruși-Ciomirtan). 

Ciomîrtanul, Zea/, în jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Averești, spre 

S-E. de satul : Averești-Răzăşi. 

Este acoperit cu pădure mare. 

Are carieri de piatră. 

Ciomizga, pîrii, afluent al pi- 

.riului Recea, din com. Văs- 

cani, jud. Suceava. 

Ciopiîrceni, mahala, com. Te- 

șila, pl. Peleșul, jud. Prahova. 

| Ciopirceni, pranz, în partea de 

E. a com. Teșila, pl. Peleşul, jud. 

Prahova. Servă de pășune. 

Ciopîrceni, va/z, com. Teşila, 

pl. Peleșul, jud. Prahova. Curge 

de la E. spre V., şi se varsă 

în riul Doftana, pe malul sting 

tot în raionul com. Teșila.. 

Ciopirceni (Muntele-), pădure 

particulară, Supusă regimului sil- 

vic încă din anul 1883, pe mo- 
şia Muntele-Ciopirceni, pendinte 

de com. Teșila, pl. Peleșul, jud. 
Prahova. - 

Ciopirceni-de-Jos, com. rur., pl. 
Cimpul, jud. Prahova. Este si- 

tuată pe malul stîng al - rîului 

Cricovul-Sărat, la 38: kil. de- 

parte de capitala judeţului şi la 

6 kil..de reșed. plășei. 

- Populaţia sa e de 2061 loc. 

„(1036 bărbaţi și 1025 femei), 
din cari: 12 familii de Țigani, 

4 de Greci și 4 de Turci. 

Capi de familie Sunt - şI1; 

contribuabili 427; case de lo- 
cuit 545. 

În comună e o singură bise- 

rică, cu următoarea inscripţie: 

« Această sfintă biserică este zidită din 
temelie și înfrumuseţată cum se vede și 

pe din lăuntru şi pe din afară de Dum- 

neaci jupincasa Joița Stolniceasa a Dum- 

a 
n.a



CIOPÎRTACULUI (VIRrUL.) . 

- ncalui răposatul Stolnicul "Tudorache Gu- 
șatul şi cocon Dumnealor Ion Vel comis 
şi întru ciustea și lauda A dormirei Năs- 

„» cătoarei de Dumnezeii şi pururea Fecioa- 
rei Maria și întru Nașterea sfintului Ioan 
Botezătorul, în zilele Prea_Luminatului 
Domn Ion: Constantin Nicolae Voevod, 

„fiind Mitropolit Neofit. Mai 30 anul 
1776. - - 

Această biserică s'a reparat 
"în 1873, prin contribuţiunile lo- 
cuitorilor; este deservită de 3. 
preoți. 

„Locuitorii, în număr de 142, 
S'aii împroprietărit la anul 1864 
pe moşia Principelui G. Bibescu, 
dindu-li-se 1113 hect. Ei ati: 204 
cai, 1103 boi, 279 vaci, 775 
porci, 6972_oi, 36 capre și 27 
asini, | 

In com. e o moară deaburi, 
Școala datează în comună de 

la 1664; a fost frecuentată în 
anul 1892—93 de 141 copii, din. 
numărul de 434 în virstă de 
şcoală. Cu întreţinerea perso- 
nalului se cheltuește anual! 1566 
lei. Ştiii carte 30 bărbaţi şi 7 
femei. 

Comerciul se exercită de g 
circiumari. 

Budgetul com. este de 10000 
lei la venituri și de 8000 lei la 
cheltueli. 

Are o şosea comunală, care 
se rlesparte în 6 ramuri, adică: 
Sălciile-Urziceni, Albești-Urlaţi- 

Ploești, Fulga-Mizil, Adincata- 
Bucureşti și Rădulești-București. 

Comuna e brăzdată de 8 mo- 

vile, făcute din timpuri îndepăr-. 

tate. La cite-va din ele se gă- 
sesc oase de mărimi neexistente 
în prezent și cosciuge de stejar. 

Se mărginește cu comunele: 
Adincata, Jilava (jud. Ilfov), Săl- 
ciile, Fulga, Ciorani-d.-s. și riul 
Cricovul-Sărat. 

Ciopîrtacului (Vîrful-), pzzuze, 
în comuna Boziorul, jud. Buzăi, 

pe hotarul despre comunele Goi- 
dești și Gura-Teghii. 

“P
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Cioplea, sat, pl. Dimboviţa, jud. 
Ilfov; face parte din com. sur. 

„ Dudeşti-Cioplea. Este situat în- 

tre Bucureşti și Dudești și- în- 

semnat în istorie prin bătălia ce 

Racoți cu Transilvănenii dete la 

anul 1657 armatei care se revol- 
tase în contra lui Const. Basa: 
rab, Domnul Ţărei-Romîneşti. 

Suprafaţa totală a satului e 
de 1405 hect. Proprietarul, d. 
T. Eftimiu, are 1183 hect. și 

locuitorii 222 hect.  Proprieta- 
rul cultivă 493 hect., (470 ră- 
mîn sterpe, 220 izlaz). Locui- 

torii -cultivă 150 hect. (50 ră- 
mîn sterpe, 22 sunt rezervate 
pentru izlaz). 

Are o biserică catolică, de- 

servită de preoți catolici și o 
școală particulară (seminar) con- 

dusă de 3 profesori și întreţinută 

“ din fondurile bisericei catolice. 

Populaţia satului e de 399 suf. 
Numărul vitelor. mari e de 

243 şi al celor mici de 89. 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari și 1. hangii. 

Aici se îngropaii, mai nainte 
vreme, cei morţi de ciumă. 

Ciopleşti, sas, în jud. Roman, pl. 
Moldova, com. -Văleni. Are 10 

capi de familie; 12 contribua- 
bili; 60 locuitori.. Sunt 15 vite 
mari cornute. 

Cioponea, dea/, la N.-V. de com.: 
Nisipi, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 

cea, pe care sunt plantate vii,. 

Cioponeşti, sat, face parte din 
„com. rur. Nisipi, pl. Cerna-d.-j., 

jud. Vilcea. Are.o populaţie de: 

195 locuitori. Cade la E. comu- 

nei şi este udat de rîul Cerna și 
Valea-Rea şi e străbătut la V. 

de dealul. Nimoiul. 

Aci e o biserică fondată la 
anul 1851. 

Cioraca, sat, jud. Argeș, pl. Ol-:   

CIORANCA 

tul, cu 220 locuitori; face parte 

din com. rur. Uda-d.-j.. Are o 
biserică, cu hramul Adormirea, 

deservită de 1 preot şi un cîn- 

tăreț; o școală primară rurală. 

Cioraca, sa, jud. Argeș, pl. 

Oltul; face parte din com. rur, 
Valea-Ungureni. 

Cioraci, zîriiaș, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăulid.-s., de pe 'teritoriul 
com. Bucşeşti; se scurge în 
Pirîul-Cernului. 

Cioranca, coni. rur., în plasa 
Cîmpului, jud. Buzăii, situată în 

jurul lacului Glaveșul, departe 

de Buzăi de 21 kil. Limitele 

sale sunt: La N,, începînd de! 
la Movila-Banului, hotarul merge 
pe la capul moșiei Stilpul, pănă 

-dă -în hotarul: moşiei Urseasca, 

și Căldărușa ; trece pe la cape- 

tele. moșiilor - Costești, „Gomo- 

iasca, Budișteni,: Gherăseni şi 
Sudiţi; la E. din Sudiţi, se lasă 

“pe hotarul moșiei Brebeanca, și 

“ “atinge hotarul moșiei Mărgi- 

neanul; la S$., după cea intrat 
puţin în corpul moşiei Mărgi- 

neanul, ia pe hotarul moşiei 

Bugheni, pănă dă în hotarul mo- 

şiei Miroși, (a lui N. Vasilescu), 
apoi în: hotarul moșiei Miroși 
(a lui Sf. Nicolaii) ; la V., ajunge 

de aci în: hotarul moșiei Vinti- 

leanca, pe care merge pănă la 
hotarul moșiei Lespezeanca, de 

unde dă în hotarul moșiei Stil- 

pul și continuă pe dinsul pănă 
în Movila-Banului. Suprafaţa sa 
e: de 4175 hect., din care 
3413 arabile, 187 pădure, 33 
fineață, 328 izlaz și 214 sterp, 
Proprietăți mai însemnate sunt: 
Movila - Banului, Urseasca .saii 
Căldărușa, Cioranca și Săra. 
ta- Bugheni, parte .ale statu- 
lui, parte .particulare, Tere-. 
nul este un vast șes arabil, 

întrerupt. de puţină pădure, de
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“apa lacului Glăveșul şi izvorul 

.Leoteasca. Se cultivă cu deo- 

-.. sebire porumb. Căi de comuni- 
cație are șoseaua Buzăui-Urzi- 

ceni prin Cioranca şi drumul 

natural : Costeşti: Mihăileşti prin 

". Movila-Banului. 

" Vite sunt: 517 boi, 353 vaci, 

- 36 viței, 7 bivoli, 107 cai, 193 

epe, 5 mînji, 160 oi, 3 capre 

și 443 porci. Stupi sunt 80. 

Comuna e formată din co- 

munele Bugheni, Cioranca, Lim- 

pezișul şi. Movila-Banului. Po- 

pulația sa e de 980 locuitori. 

Ei locuesc în 245 case. Străini 

sunt: 15 Austro:Ungari și ş 

„Bulgari. Meşteşugari sunt: 2 

lemnari, 1 fierar.și 1 mașinist, 

Sunt 193 contribuabili. 

" Budgetul comunei e de lei 
3159, bani șI. | 

Comuna are o școală în căt. 

Movila-Banului, . frecuentată de 

„60 elevi şi 6 eleve, Știi carte 
45 locuitori. Are o biserică în 
căt. Movila-Banului, -deservită 

„de 2 preoți, 1 cîntăreţ și 1 pa- 

„racliser, şi una în com. Limpe- 
zișul. Circiumi sunt 9. 

Această comună e. formată 

"după 1831. Primii locuitori, cari 

aii dat naștere satului Cioranca, 

aii fost aduși de Grigorie Cos- 

tescu, în vara anului 1831.' Satul 

“Movila - Banului s'a: format în 

1854 de locuitorii aduşi de Ma- 
tache Pandelescu, avocat şi: su- 

praveghetor peste moșiile mănăs- 

tirei Văcărești. Cătunul Bugheni 

s'a format pe la 1859,iar Lim- 
pezişul s'a format acum, din în- 

Surățeii împroprietăriți în 1882. 

Cioranca, câzuu, al comunei Cio- 

ranca, jud. Buzăii, are 200 lo- 

cuitori. Locuesc în 47 case. 

Cioranca (Zisuleasa), moșie, în 
„com. Cioranca, jud. Buzăii. Are 

700 hect., din cari 89 pădure, 
restul arături și puţină fineață.   

4283 

Ciorani. Vezi Belceşti, saț, jud. 
Iași. | 

Ciorani, căzuu, în com. Pufeşti, 
pl. Șușiţa, jud. Putna. Este a- 
şezat' pe malul Siretului și des- 
părțit de Pufești prin piriul Ca- 
regna. 

Are o populaţiune de 480 
suflete, care locuesc în 150 case. 
Are o biserică parohială, cu 
hramul Sf. Nicolae; o şcoală 
mixtă, frecuentată de 13 copii, 

" din 116, în' vîrstă de școală, 

Ciorani, dechie numire a moșiei 
Cotul-Cioarei, jud. Buzău. 

Ciorani, moșie, judeţul Brăila, de 
_1500 hect. ; formează partea de 
S. a comunei Gurgucţi, pro- 
prictatea doamnei Maria Anghel 

| Mavrodin, 

Ciorani, va/e, judeţul Ilfov, care 
este o continuare din valea Mos- 
tiştea, ce începe cam de prin pl: 
Dimboviţa, jud. Ilfov. Are o 
direcțiune dela N. spre S., avînd 
pe teritoriul com. Obilești-Vechi, 
pl. Negoești, o“lungime de vr'o 
4 kil. Pe această vale trece Apa- 
Vinătă, care vine din plasa 
Mostiştea, și care, de la locul 
unde intră în această vale, ia 
numele ei. 

Ciorani, va/e, judeţul Ilfov, prin 
care curge piriul cu același 
nume. 

Ciorani (Coturile-), pădure. 
(Vezi Cotul-Cioarei, Găvărești, 
jud. Buzău). 

Ciorani-de-Sus, com. rur., plasa 
Cimpul, jud. Prahova. Este si- 

tuată pe malulstîngal rîului Cri- 
covul-Sărat, pe loc șes, la 37 kil. 
departe de capitala județului 
şi la 5 kil. de reșed, plășei, 

Populaţia sa e de 883 loc. 

  

Ciorani-Ruşi, podiș,   
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"(464 bărbaţi, 419 fenici), din cari 
3 familii de Țigani. 

"-Capi de familie sunt 274. 
In comună e o singură bi- 

serică, fondată la 1873 prin 
stăruința  epitropilor Preotul. . 
Nic. Stoenescu,. Pirvu Niculae 
și alții, cu ajutorul locuitorilor; E 
e deservită de un preot. 
“Locuitori împroprietăriți, | 

1864, sunt 115, cînd li s'au dat 
_559 hect. pe moșia d-lui 1. Cre- 
țulescu. Ei ai: 71 cai, 26 epe, 
454 boi, 158 vaci, 50 bivoli, 8 

„capre, 751 oi şi 340 porci. 
Școala datează în comună de 

la 1872. In anul '1892-03 s'a 
frecuentat de 28 elevi şi 3 eleve 
din numărul de 164 copii în vir- 
stă deșcoală. Cu personalul ci se. 
cheltuește anual lei 1080. Știu 
carte 36 bărbaţi și 13 femei. 

Comuna, cu pămînt arabil și 
izlaz, are 2525 hect. 

Stupi cu albine sunt 32. 
Comerciul se exercită de 3 

” cîrciumari, 

Budgetul comunei este de 
2803 lei la venituri și de 2793 
lei la cheltueli. 

Șoseaua Albești. Ciorani _tre- 
ce prin comună. Această șosea 
pune în comunicaţie jud. Pra- 
hova cu comunele Jilavele, Fier- 
binţi, Moldoveni, etc., din jud. 
Ialomiţa. 

Se mărginește cu comunele: 
Ciorani-de-jos, Sălciile, Fulga, 
Hătcărăul, Drăgănești și căt. 
Baraitarul. 

în comuna 
Belceşti, pl. Bahluiul, jud. Iași. 
(Vezi Ciomagul, podiș). 

Ciorari, saz, pl. Amaradia, com. 
Stoina, jud. Dolj, situat la 4 kil. 
spre N. de Stoina, pe malul drept 

„al Amaradiei; cu reședința pri- 
măriei. Are 379 loc. (201 băr- 

“baţi şi 178 femei). Locuesc în 

85 de case, construite mai toate
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din birne. Copiii din sat urmează - 
la școala mixtă din satul Stoina 

(comuna Stoina), ce este la 2 

kil. depărtare, 

locuitori. Satul este situat pe 
valea Ciorari. 

Ciorari, moșie particulară, 'plasa 
Amaradia, comuna Stoina, jud. 

Dolj, satul Ciorari. 

Ciorari, zădure: particulară, pl, 

Amaradia, com. Stoina, judeţul 
Dolj, satul Ciorari; aparţine moş- 

nenilor. Esenţe: cer, frasin, fag, 

ulm. Stejarul predomină. 

Ciorari, va/e, pl. Amaradia, com. 

Stoina, jud. Dolj, pe care este 
situat satul Ciorari. 

Ciorăeşti,. căzu, aparţinind co- 

"munci Glodeni, plasa Amara: 

dia, jud. Gorj, situat pe loc șes 
și în partea de S.-E. a cătunu- 
lui de reședință. 

Are o întindere de 223 hect,, 

dintre care 80 hectare arabile, 

79 hect. fineţe, 13 hect. vii, 30 

hect. pădure, 3 hect. vatra satului, 

toate proprietăți ale locuitorilor. 

Are o populaţie de 41 familii, 

cu 152 suflete, din cari 32 con- 

tribuabili, Locuitorii posedă: 4 

pluguri şi 10 care cu boi. 

Vite sunt: 13 vite mari cor- 

„nute, 97 o0i,7 caiși 20 rimători. | 
„Sunt 306 stupi. 

i cătun se mai găseşte 1 puț 
2 fintâni.” 

* Catunul are o biserică, deser- 

_vită de preotul de reședință de 
la comuna Glodeni. 

Ciorăneanul, loc îsolat, în com. 

Scăeni, plasa Podgoria, județul 
Prahova. 

- Ciorăni, zirizaş, numit și Pirtul- 

Velniţei,. în com. Bozieni, pl. 

de Sus-Mijlocul, județul Neamţu. 

Ia naștere din scursoarea a vr'o 

| 30 de izvoare situate pe ambele 

Știii: carte 20 

Ciorăni, za/e, în com.. Bozieni, 

_de vr'o 21/2 kil., urmînd direc- 
țiunea N.-S. Partea sa superioară | 

Ciorăşti, com. rur., 

  
- dința plăşei. Comunele învecina- 

„ești, la S. cu Vilcelele. 

„vatra com., 2250 hect..ale lo-   
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laturi ale văei Ciorăni. Curge în 

direcțiune N.-S.pe o întindere 
de 2 kil., formînd cu apele sale 
vr'o 5 iazuri (heleștae), situate. 

pe teritoriul com. Bozieni. 

pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
formată din dealul Chiciora şi 

prelungirea despre S. a dea- 
lului Cetaţuia. Are o întindere 

priește finețelor, iar cea despre 

S. cerealelor și mai cu seamă 

porumbului. 

în pl. Mar- 
ginea-d.-j., jud. R.Sărat, pe ma: 

lul drept al rîului Rîmnicul, 
Este așezată în partea estică 

a jud., la 22 kil. spre NE. de 

orașul Rimnicul-Sărat, și în par- 

tea de S. a plășei, la 16 kil. spre. 

SI... de com. Măicăneșşti, - reşe- 

te sunt: Slobozia-Mihălceni, la 2 

kil.; Bălești și Măcrina, la 7 kil.; 

Puești, la $.kil. 

Se mărginește la N. cu Slo- 

bozia - Mihălceni, la E. cu Gu- 

lianca, la V. cu Niculești și Bă- 

Riul Rîmnicul-Sărat o udă la 

V., de la S.-V. la N.-V. Sunt 

în Ciorăști 141 puțuri (10—12 

m. adincime). 

Cătunele cari compun acea. 
stă comună sunt: Ciorăști, re- 

ședința, la N.; Sfoara, la S.; Spă- 

tăreasca .și mai la S.; și Co- 

drești, la S.-V. 

Suprafaţa comunei este de 
3663 hect., din cari: 100 hect, 

„435 familii, 

    cuitorilor, 3 

cularilor. | 

Din acestea: 5400 hect, sunt a. ! 

rabile, 100 hect. imaș, 25 -hect. 

313 hect. ale parti- 

| 

„ pădure, 20 hect. fineţe, 10 hect. ! 

neproductiv. | | 
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” Populaţia "comunei: este de 
cu. 1929 suflete: 

999 bărbaţi, 964 femei; 870 că-, 
sătoriți, 974 necăsătoriți, 8ş 'vă- 
duvi; '185 ştii Carte; 5 sunt 

străini, 
“In .comună sunt 2 biserici: 

Una, cu hramul Adormirea-Mai- - 

cei-Domnului, în căt. Ciorăști, 

zidită în anul 1867, de către lo- 

cuitori, are 305 lei venit anual și 

e deservită de 1 preot şi 1 cîn- 

tăreț. A doua, în căt. Codreşti, 

cu hramul Schimbarea -la- Faţă, 
zidită în anul 1858, tot de lo- 

“ cuitori, are 305 lei venit anual 

şi e deservită-de 1 preot și 1 

cintăreţ. . | 

Are o şcoală mixtă, fundată 

în anul 1886 de comună, cu 1 

învățător și frecuentată de 70. 
elevi. . 

In Ciorăşti sunt: 341 plu- 

guri; 1 moară cu aburi; 1 ma- 

șină de secerat. . . 

Vite sunt 4105 capete; din 

câri: 827 boi, 531 vaci, 355 cai, 

359 epe, 1631 oi și 402 rimători, 

_Meseriași sunt: 1 rotar, 8 fie- 

rari, 2. cojocari, 11 potcovari, 

2 plăpămari, 2 tîmplari, 1 bo- 

iangiii și 7 cizmari. Staţia, Sihlea 
se află la 20 kil. spre N-V. de. 
comună. Comerciul se exercită 

de .16 circiumari, . 

Căile de comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale: spre Slobozia- 

Mihălceni - Mărtinești, spre Bă- 
bești-Voetin, spre Nicolești-Ma- 

crina, Ștubeiul-Obidiţi-Rîmnicul- 
Sărat, spre Gulianca, Vilcele- 

Balta-Albă-Gradiștea-d -s. 

Sunt 475 contribuabili. 

Budgetul com. este de 9543 

lei, 52 bani, la venituri şi de. 

9516 lei, 21 bani, la cheltueli. 

i Ciorăşti, sa/, pendinte de com. 

Buzești, plasa Mijlocul, judeţul 
Olt, situat sub coasta unui deal 

înalt, pe malul drept al Vedei 

și în dreptul cătunului Buzești,
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reședința comunei. Are 94 lo- 
cuitori. Se află o biserică fon- 

„dată la anul 1825, reparată la 
1882, şi înzestrată cu 10 hect. 
pămînt, de ctitorul ei, Ioan Bu- 
zescu, protopop. 

Ciorăşti, sas, în jud. R.- Sărat, 
pl. Marginea-d..j., cătunul de 
reședință al comunei Ciorăști. 
Și-a luat numele de la moşia cu 
același nume. Este așezat în 

partea de N. a comunei, pe ma- 
lul drept al rîului Rimnicul. Are 
„0 întindere cam de 53 hect., cu 
o populaţiune de 306 familii, 
saii 1388 suflete, din cari 300 
contribuabili, Știii carte 149 per- 
soane. Sunt 5 străini. 

Are o biserică, deservită de 
1 preot, 1 dascăl și 1 para- 
cliser ; .o școală comunală. 

Ciorăşti, sai Slobozia-Ciorăşti, 
saț, în jud. R.Sărat, pl. Mar- 
ginea-d.-s., cătunul de reședință 
al comunei Slobozia - Ciorăști, 
așezat în partea de N. a comu- 
nei, pe malul stîug al rîului 
Riîmna. Are o întindere de 1768 
hect., cu o populațiune de 209 
familii, saii 906 suflete, din cari 
217 contribuabili. Ştii carte 114 
loc. Are o biserică, deservită de 2 
preoți și 1 cîntăreț; o şcoală 
comunală. 

Ciorăşti, sa/, în pl. Pereschivul, 
„com. Lieşti, jud. Tutova, pe 

piriul Pereschivul, spre V. de 
satul Liești. Are 633 locuitori, 
din cari 28 ştiii carte; 127 
case, 

Ciorăști, saz, face parte din com, 
rur, Sirineasa, plasa Oltul-d.-s., 
jud. Vilcea. Are o populaţiune 
de 633 !ocuitori, 330 bărbaţi și 
303 femei. Locuitorii sunt Moş- 
neni. Aci e o biserică fondată 
la anul 1797 de moșnenii Cio- 
răști, după cum se vede într'un 

  

vechiă hrisov, S'a reparat la 
anul 1882. 

Satul cade în partea de V. a 
comunei și este udat pe la N. de 
riul Luncavăţul. La S. are lo- 
curi de finețe și un zăvoiă. Co- 
piii urmează la școala din căt, 
Sirineâsa, care e la distanță de 
1! Ri de Ciorăști, 

Ciorăşti, dea, la S. com. Siri- 
neasa, pl. Oltul-d.-s., jud. Vil- 
cea, de la care și-a luat nu- 
mele satul Ciorăşti. 

Ciorăşti - Slobozia, com. rur., 
în jud. R.-Sărat, pl. Marginea- 
d.-s., pe riul Rimna. (V. Slo- 
bozia-Ciorăști). 

Ciorba, dea, situat în raionul 
com. Corbiţa, jud. Tecuciii, la 
ale cărui poale se află satul Co- 
vragul, com. Valea-Rea. 

Ciorba, pădure, pe dealul cu a- 
celaşi nume, com. Corbiţa, ju- 
dețul Tecuciii, 

Ciorbeni, numele vechii al sa- 
tului Codreni, 'com. Mileanca, 
pl. Bașeul, jud. Dorohoiii. 

Ciorbeni, dea/, pe teritoriul co- 
munci Păltinișul, pl. Prutul-d.-j., 
jud. Dorohoit. 

Ciorbeni (Pustoaia), Zea/, în- 
cepe de la podul de piatră Ie- 
şanca, de pe moșia Darabani, 
pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii, 
prelungindu-se pănă de-asupra 
satului Bivolul.: 

Ciorbolea, zirii. (V. Corbiea, pt- 
rii, com. Brăești, pl. Cirligă- 
tura, jud. Iași). 

Ciorbolea,: za/z, com. Brăeşti, 
pl. Cirligătura, jud. Iași. Se află 
după Dealul.Frătenilor, de lingă 
satul Albești. 
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Ciorecul, munte, jud. Argeș, pl. 
Loviştea, avind o întindere de 
1060 pogoane, proprietatea sta- 
tului; aparținea mai nainte E- 
piscopiei de Argeș. Are o a- 
rendă de 335 lei anual. 

Cioreni. (V. Dracsini, saz, com. 
Dracșani, pl. Miletinul, jud. Bo- 
toșani). 

Cioreşti, sat jud. și pl. Argeş; 
face parte din com. rur. Bas- 
covele; are 9 familii, « cu I5 su: 
fete. 

Ciorgul, ziriă, ce curge prin jud. 
Roman, pl. Moldova, com. A- | 
giudeni. Izvorește din marginea 
de E. a platoului ce separă ba- 
sinul Moldovei de al Siretului. 
Curge de la V. spre E. prin 
șesul Siretului și se varsă la sa- 
tul Agiudeni, în rîul Siretul, de-a 

| dreapta. 

Cioriceşti, sa dechiă, care. s'a 
desființat de o dată cu satele: 
Risnarul, Ștefănoaia și Chira, 
pentru a se forma com. Ghirdo- 
veni, pl. Filipești, jud. Prahova. 

Ciorile, lac, în com. Vizirul, jud. 
Brăila, pe lunca Dunărei, la 4 
kil. spre S.-E. de satul Băjani, 

Ciorica, saţ, face parte din com. 
rur. Făgeţelul, pl. Vedea-d..s., 
jud. Olt. Are o populaţie de 
270 loc. Cade în partea de E. 
a comunei, pe Dealul-Băjăniei. 
E udat de girla Ciorica. Aci e o 
biserică, zidită la anul 1845, cu 
hramul Sf, Nicolae şi Cuvioasa- 
Paraschiva. 

In raionul satului, pe girla 
Ciorica, sunt 2 mori pentru mă- 
cinat, 

Ciorica, dea/, com. Făgeţelul, pl. 

Vedea-d.-s., jud. Olt, ce merge 
paralel cu girla Ciorica. Acest
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deal servă locuit. pentru agri- 
cultură și pășunatul vitelor. Și-a 
luat numele de la gîrla Ciorîca. 
Are o lungime de peste 30 
de kil. Cade în partea de E. a 
comunei. 

Ciorica, dea/, coprins între rîul 
; Vedea și Ciorica, com, Chilia, 

pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, cu di- 

recția de la N. la S. Pămîntul 
săii e prielnic pomilor roditor. 

Pe coaste e acoperit cu tufăriş; 

pe lunca dintre Ciorica și Ve- 

dea se cultivă tot felul de ce- 
reale și plante textile. 

Ciorica, sai Profa, moşie a sta- 

„tului, jud. Olt, foastă pendinte 

- de Mitropolia din București; pe 
periodul 1888—93,. s'a arendat 

cu 5885 lei anual. 

Ciorica, pădure a statului, jud. 

Olt. (V. Profa şi Ciortea), 

Ciorîca, zirii, izvorește despre N., 
„din jud. Argeș, curge spre S.; 

intră în jud. Olt şi formează la 

E. limita între comuna Chilia 

şi comunele Govora și Gura- 

„Boului; trece prin com. Făge- 
țelul, și se varsă în riul Vedea. 

Cioriţa, saz, în partea de S-E. 

: a com, Dănești, plasa Mijlocul, 

jud. Vasluii. E situat în valea 

"dintre dealurile: Ulmul la E. şi 

Cioriţa la V. | 

Are o suprafață de 429 hect., 

din cari 28 hect. pădure, cu-o 

populaţie de :23 familii, sati 74 
suflete. | 

„În sat-este o biserică făcută 

„de d. Racoviţă, fost proprietar 

al moșiei, la anul 1872; un iaz. 

__ Prin acest sat.curge piriul 

Ciorița, care izvorește din par- 
„tea de N. a satului şi se varsă 
. în iazul numit al-Cioriţei.: 

„.- Vite sunt: 51 vite mari cor: 
_nute, 85 cai și 2 rîimători. 
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Locuitorii posedă : 3 pluguri, 

6 care cu boi și 6 căruțe cu 
cai. 

Ciorlăteşti. V. Ciorobești, jud. 
Dolj. 

Ciorneiul, sa, în jud. Roman, pl. 

Fundul, com. Oniceni, pe malul 

drept al rîului Birlad și la con- 

fluența piriului Ocei cu acesta. 

Este așezat pe șes, spre S-E. 

de satul Oniceni. Are 5o de fa- 

milii, sai 213 suflete, cari lo- 

cuesc în 52 case. Sunt 23 con- |: 

tribuabili. 

Acest sat se mai numește şi 

Cotul-lui-Ciorneiii. 

Locuitorii ai 50 capete de 
vite. 

Ciornohal, sas, în partea de S. 

a com. Ringhileşti, plasa Ștefă- 

nești, jud. Botoșani. E situat 
parte-pe coastă de deal, parte 

pe valea ce se întinde în coada 

„iazului Chișcata, 

Moșia este proprietatea, sta- 
tului, fostă pendinte de mănăs- 

tirea Fistici. Are o suprafață 

de 2071 hect., din cari 1430 

hect. ale statului și 641 hect. 

ale locuitorilor împroprietăriți la 

1864, cu o populaţie de .183 

familii, sai 579 suflete, din cari 

133 contribuabili. 

Locuitorii acestui sat sunt a- 

duși de călugării ce stăpîneai 

moșia, din satele Coșula şi O- 

neaga, ca chiriași de pămînturi, 

In partea de V. a satului, pe 

“dealul Ciornohal, se află o pă- 

dure de stejar, în întindere de 

„286 hect.; se exploatează sis. 

„tematic și produce un venit a- 
nual de 1500 lei. 

Are o biserică, zidită la a- 

nul 1864, deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreți. 

„Pe moșie sunt: 5 iazuri, 1 

cîrciumă. In sat sunt 4 mese- 

riași şi 2 comercianți.   

CIOROBEȘTI 

Vite: 177 boi şi vaci, 47 cai, 
„602 oi și 28 mascuri. 

- Locuitorii posedă 75 de stupi. 

Ciornohal, dea, în partea de V. 
a moșiei Ciornohal, com. Rin- 

ghileșii, pl. Ștefănești, jud. Bo- 
toșani. li acoperit cu "pădure. 

Ciornoi, osrov, al brațului Chi- 
lia, pl. Sulina, jud. Tulcea, pe 

- teritoriul com. fur. Sfistofca, și 

pe al căt. Periprava. Este în- 

chis între braţul principal Chilia 

şi cele secundare Cernofea şi 

- Babinof.' Are o lungime de ş 

"kil. și o lățime medie .de i !j 
kil. Întinderea sa totală e de 
700 hectare. Nici o ridicătură 

nu se vede pe neîntreruptul 

săii șes. Este acoperit cu stu- 

fării întinse, ce aparţin statu- 
„ui, 

Ciornuleasa, zădure a statului, 

pl. Olteniţa, jud. Ilfov, în întin- 

dere de 450 hect., pendinte de 

com. 'Tăriceni. 

Ciornuleasa, vale, pl. Oltenița, 

jud. Ilfov. 

Cioroaica, moșie, în pl. Margi- 

nei, jud. Teleorman, în hotar 

„cu moșia Lăceni, 

Ciorobeşti, saz, plasa Amaradia, 
com. Goești, jud. Dolj. E situat 

la 4 kil, la N. de Goeşti. Are 

o populaţie de 178 loc. (92 băr- 

baţi și 86 femei), ce locuesc în 43 

case, Copiii din sat învață la - 

școala mixtă din satul Goeșşti, 

„care este la o depărtare de ş 

“kil, In anul 1892—93 aii urmat . 

5 băeţi. Cu virstă de şcoală 

sunt 16 băeţi, Și carte 25 per- 
soane. 

Ciorobeşti, mahala, face parte 

din com. rur. Costești, pl. Ho- 

rezul, jud. Vilcea. Este situată
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pe ambele maluri ale riului Cos- 
tești.. Are o biserică de zid 

„vechie. Inscripţia de d'asupra 
„„ușei este săpată pe o lespede 

de piatră și sună ast-fel; 

«Această sfintă și Dumnezecască bi- 

serică întru care se cinstește și se prăz- 

nue;te Ovedenia prea sfintei de Dum- 

“nezeii Născătoare, pururea Fecioara Ma- 

ria, care din temelie este zidită din bun 

gîndul și cu toată cheltuiala sf. s, pă- 
" rintelui kir Antonie Egumenul Bistriţei, 

în zilele prea luminatului Domn Ion 

Grigorie Voevod, la curgerea anilor cu 

- blagoslovenia prea sf. sale iubitoru = 

lui de Dumnezeii Părintele nostru kir 

Grigorie . Episcopul Rimnicului. Noului 
Severin şi ale părintelui Pro-egumen ]la- 

ion: Leatul 7258 (1750) Aprilie 12.» 

Cioroești, lac, jud. Teleorman, 
la N.-V. comunei Saelele, în 

lunca Oltului, la capătul pădu- 
rei din această luncă. Formează 

hotarul dintre trupul de moşie 

Tiia din jud. Romanați, care 
se întinde și în jud. Teleorman. 

Ciorogiîrla (Samurcăşeşti, saii 
Ciorogîrla-lui-Varlam), sat, 
jud. Ilfov ; face parte din com. 
rur. Ciorogirla-Dirvari, pl. Saba- 

rul. Este situat pe malul stîng al 
riului Ciorogirla. Pe șoseaua ju- 
dețeană Bucureşti- Pitești, între 
căt. Ciorogirla și Bolintinul-din- 

« Deal, este un pod de lemn peste 
„riul Ciorogirla. 

"A fost moșia lui Vodă-Cara- 
gea, care a vîndut:o Vodă-Suţu, 
la anul 1819, pentru plata. pro- 
viantului ce rămăsese dator Ru- 
Sici, din timpul invaziunei de 
la 1806, i 

Se întinde pe o suprafață de 
925 hect., cu o populație de 

" 804 locuitori, 

D-na „Eliza? Muşicu are 547 
hect. și locuitorii 378 hect. Pro- 
prietara cultivă 500 hect. Sunt 6 
hect. sterpe, 20 izlaz, restul vie şi 
pădure. Locuitorii cultivă 343 

-hect. (22 sterpe, restul vie).. 
- Are o biserică, cu hramul Sf. 

| 
| 
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Nicolae, deservită de 1 preot | 
Şi 1 cîntăreţ; o şcoală mixtă, fre- 
cuentată de 21 elevi și 10 eleve, 
cu întreţinerea căreia statul şi 
comuna, cheltuesc anual 2162 
lei. Localul s'a construit de d. 
N. I. Gherassi. | 

In sat este 1 mașină de tre- 
erat cu abori și 1 pod stătător, 
Numărul vitelor mari e de 

376 şi al celor mici de 226. 
Comerciul se face de 3 cîr- 

" ciumari şi 1 hanpgiii. 

Ciorogîrla, mânăstire, jud. Ilfov. 
(Vezi Saare gegi 

+ 

Ciorogiria. (Vezi Olteni, pl. Sa- 
barul, jud. Ilfov). 

Ciorogiîrla, ziriă, jud. Ilfov. In 
trecut era o mică viroagă, care 
își lua naștere din apropiere de 
riul Dimboviţa, dintre comunele 
Lunguleţul și Poienele, jud. Dîm- 
boviţa. De la canalizare, Cioro- 
girla a devenit un braț al rîu- 
lui Dimboviţa, căci de la 3 kil. 
la vale de com. Lungulețul, riul 
Dimboviţa se desparte în două 
braţe drepte și adinci: unul sub 
numele de Dimboviţa, apucă 
spre S.-E. și trece prin Bucu. 
reşti; iar cel-lV'alt sub numele 
de Ciorogîrla apucă spre S. şi 
după ce trece pe lingă com. 
Căscioarele, mănăstirea Cioro- 
girla și com. Bragadirul, se îm- 
preună cu riul Răstoaca și for- 

- mează riul Sabarul (la S. de 
căt. Vîrtejul). Lîngă Lunguleţ 
e un mare stabiliment idraulic 
și un stăvilar, făcut de Primă- 

"ria orașului Bucureşti, în ve- 
derea canalizărei rîului Dimbo- 
vița. 

Direcţia acestui rii este de 
la N.-V. spre S.F. 

Ciorogirla-Dirvari, com rur., pl. 
Sabarul, jud. Ilfov, -situată la 
E. de Bucureşti, între rîul Cio- 

  

CIOROI-CEAIR 

i rogirla și riul Răstoaca, 

departe de Bucureşti. 
E formată din“ satele: Cioro- 

gîrla, Dirvari şi Caţichea, cu 
o populaţie de 1744 locuitori, 
cari locuesc în 359 case. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
2410 hect. 

D-na Elena Mușicu, d. |. Ni. 
culescu- “Dorobanţu și statul ati 
1628 hect. și locuitorii 782 hect. 
Proprietarii cultivă 1300 hect, 
(13 sunt sterpe, 62 izlaz, 247. 
pădure şi restul vie). Locuitorii 
cultivă 714 hect. (51 sterpe: și 
restul vie). 
Comuna are 414 contribua- 

bili. Budgetul ei este de 4146 
lei la ven. și de 4074 lei la chelt. 

In Ciorogîrla sunt ş biserici, 
deservite de 6 preoți; 2 școli 
mixte (la Ciorogirla și Dirvari); 
1 moară de apă; 2 mașini de 
treerat cu aburi; 2 poduri. 

Numărul vitelor mari e de 
„726: 79 cai şi epe, 460 boi, 
174 vaci și viței, 11 bivoli Şi 

18 kil. 

- bivoliţe; 1269 vite” mici, 12 ca- 
pre, 60 porci și 1197 oi. 

Dintre locuitori, 417 sunt plu- 
gari și 3 ai diferite profesiuni. 

Arătura se face cu 167 plu- 
guri: 157 cu boi și 10 cu cai, 

Locuitorii aii 231 care Şi că- 
Tuţe: 210 cu boi și 21 cu cai, 

Improprietăriți sunt 186 locui- 
tori, iar neîmproprietăriți 241. 

Comerciul se face de 5 cîr- 
ciumari și 1 hangiii. 

Ciorogirla -lui- Varlată. (Vezi 
Ciorogirla, sat, jud. Ilfov). 

Cioroi-Ceair, va/e, jud. Cons- 
tanța, pl. Mangalia. Este conti- 

- nuarea văeci Cadmular-Alceac, 
Se întinde pe teritoriul a trei 

comune: Osmancea, Enghes și 
Agemler. Are o direcțiune de la 
S.-E. către N.-V.; merge printre 
dealul Chedreanul și se deschide 
în valea Canara-Dere. Drumurile
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comunale Edil-Chioi-Sofular și 
Osmancea-Chiuciuc-Enghes se 
încrucișează tocmai în ea și la 
hotarul celor 3 comune. 

Cioroiaşul, com. rur., pl. Băi- 
leşti, jud. Dolj, situată pe loc 
şes, la 46 kil. de Craiova și la 
LI kil. de Băilești. 

Se învecinește la V. cu com. 
Intorsura, pl. Jiul-d.-mj., la N.-V. 
cu com. Galiciuica și Giubega, 
la N. cu com. Perișorul, la S. 
cu com. Siliştea-Crucei. 

„ Hotarul de N. începe de: la 
com. Rudari; merge în linie 

dreaptă spre E. trecînd spre S. 

„de Giubega, prin pădurea Pe- 
- Tișorul, pănă în hotarul Intor- 

sura. De aci începe hotarul de 

E., cu îndreptarea de la N. la 

S., către com. Siliştea-Crucei 

pănă în hotarul moșiei Gali- 
ciuica. Hotarul de V., cu di- 

recțiunea S.-V. trece pe la V. 

de Galiciuica pănă în hotarul 
Rudari, unde se întîlneşte -cu 

„linia de N. 

In comună sunt trei fîntîni: 
una la N.-E. comunei, numită 

Fintina-Șindiliţa; a doua spre E., 

numită Fintîna-din-Drumul-Siliș- 
tei; a treia spre V. de com., în- 

tre Galiciuica şi Cioroiaşul, nu- 

mită Fintîna-Tiţăi, 

Comuna își trage numele de la 

balta Cioroiul, curăţită de Ruși 

la anul 1828 și de la primii lo- 
cuitori Cioroeșeni veniţi aici ca 
moşneni din vechiul Cioroiul, 

care sa desființat la 1828, în 

urma războiului dintre Ruși și 
„Turci, După plecarea armate- 
lor. ruseşti, spărgîndu-se ve- 

chiul Cioroiul, se așeză Cioro- 

iașul de azi, iar în jurul său 

alte sate, o 

__ Comuna se compune din două 

cătune: Cioroiașul și Trochești. 
„ Cioroiașul este şi cătunul de re- 

şedinţă; ambele cătune sunt în- 
__chise' cu o tabie. 

985056. Marele Dicționar Geografic. Vul. 12. 
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In comună se află o singură 

biserică, fondată la anul 1847 

şi terminată la anul 1851. Are 

hramul Sf. Andreii. 

- Se găsește în tinda bisericei | 

o .inscripție 'în care se arată 

data fondărei, precum și. nu- 

mele fondatorilor. 

Biserica este deservită de 2 
preoți și 2 cîntăreți. 

Are: o populație de 17 po- 
goane. 

In comună. se află o școală 

mixtă întreținută de stat. Lo- 
calul este construit din cărămizi. 

Școala are o proprietate de81j 

hect. arabile, iar în vatra satu- 

lui are 1 hect. 

In anul școlar 1892—93 a 

fost frecuentată de 42 băeţi și 

3 fete din cătunul Cioroiașul; 

de 36 băeţi şi 1 fată din Tro- 

chești. A 

Ştii carte în Cioroiașul 63 

bărbaţi şi 2 femei, în Troche- 
şti 38 bărbaţi și 3 femei. 

Populaţia comunei este de 

1590 suflete, din cari 931 băr- 

baţi și 959 femei. După legea 

rurală din 1864 sunt 80 împro- 
prietăriți, iar după cea din 1879 

sunt 26 însurăţei. 

In comună sunt 3 străini. 

Case sunt 159, bordee 192. 

Suprafaţa teritoriului este de 

4830 pogoane. Moșiile se nu- 

mesc Cioroiașul și Trochești. 

Moșia Cioroiașul aparţine moș- 

nenilor Cioroeşeni. Are o întin- 

dere de 800 hect. pămînt ara- 

bil și aduce un venit anual de 

32000 lei. 

Moșia 'Trochești este a sta- 

tului, trup pendinte de moşia 

Perişorul în întindere de 1150 
hect. pămînt arabil,. cu un ve- 
nit anual de 46000 lei. . 

Viile aparțin moșnenilor; se 

găsesc pe moşia statului și pe 

"a Cioroeșenilor în întindere de 

158 hect.; produc vin roșu, 

Pe proprietatea d-lor Iancu   

CLOROIAŞUL 

şi Ghiţă Cioroianu, sunt două 

mori de aburi, , 

In comună se află cazane pen- 

tru fabricarea rachiului de tes- 
covină. 

"Meseriași sunt 4: 2 cizmari, 

1 lemnar și 1 fierar. 

Locuitorii îşi desfac produc: 
tele la schela Calafat sai Bis- 

trețul. 

Transportul îl fac cu carele . 

pe șoseaua comunală Cioroiașul- 

Calafat și Cioroiașul-Bistreţul, 

O cale comunală o unește cu 

Siliștea-Crucei, o altă cu Intor- 

sura şi o a treia cu .Galiciuica 

și Perișorul, | : 

In cătunul Cioroiașul sunt 3 

cîrciumi cu articole de băcănie 

şi manufactură. In Trocheșşti se 

află o singură cîrciumă. Pe lin- 

gă circiumari mai sunt 6 co- 

mercianţi de cereale, 

Budgetul com. este de 2947 

lei, 18 bani la venituri și de 

1984 lei, 58 bani la cheltueli. 

Vite cornute sunt 114, cai 96, 

oi 48 și porci 18. 

Cioroiaşul, saz, pl. Băilești, co- 

muna Cioroiașul, jud. Dolj, si- 

tuat la 6 kil. N-V. de Siliştea- 

Crucei. Are o populaţie de 820 

suflete, 385 bărbaţi şi 435 fe- 

mei, L.ocuesc în 82 case şi 69. 

- bordee, ! 

In sat este o școală mixtă, 

întreținută de stat; are 8! hect. 

proprietate. I.ocalul școalei este 

închiriat, construit din cărămi- 

dă și în bună stare. In anul 

şcolar 1892—93 a fost frecuen- 

tată de 78 băeţi și 4 fete: din 

Cioroiașul, 42 băeţi şi 3 fete și 

din Trochești, 36 băeţi și 1 fată. 

Cu vîrstă de școală sunt 78 co- 

„pii. Știu carte 63 bărbaţi și 2 : 

femei. In sat este o biserică de 

zid, fondată în 1847 și termi- 

nată în 1851, cu hramul Sf. An- 

dreiii, deservită de 2 preoți şi 

2 cîntăreți. Are 17 pogoane 

55
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proprietate. 'În tinda bisericei 
-se găsește scrisă data începerci 
și a terminărei clădirei, precum 
și numele ctitorilor. 

Cioroiașul, căfun, al com. Cioro- 
iul, pl. Oltețul-Oltul d.-s., jud. 

“ Romanați, situat aproape de văr- 

sarea Oltețului, mai sus: de sa- 

tul Cioroiul. Are 70 de familii 

și o biserică, cu hramul Sf. Im- 
părați (1856), deservită de 1 

„preot și 2. cîntăreți, 

Cioroiașul, zzoșie particulară, pl. 
Băilești, com. Cioroiașul, jud. 
Dolj; aparține moșnenilor Cio- 
roeșeni. Are o întindere de 800 
hect, pămînt arabil şi aduce un 
venit anual de 32000 lei. Pe a- 
ceastă moșie, și anume pe por- 
țiunea de pămînt ce aparţine 
fraţilor Iancu şi Ghiţă Cioroia- 
nu, Sunt 2 mori de aburi, 

Cioroiaşul, moşie a statului, în 
judeţul Romanați, arendată pe 
1887—88 cu 670 lei. 

Cioroiaşul, pădure, pe proprie: 
tatea cu același nume, jud. Ro- 
manaţi, cu o suprafaţă de 223 
pogoane, pendinte de mănăsti- 
rea Brincoveni. 

Cioroiul, com. rur., pl. Olteţul- 
Oltul-d.-s., jud. Romanați, for- 
mată din satul Cioroiul şi căt. 
Cioroiașul,, situată pe partea 
stingă a Oltețului; aproape de 
vărsarea sa și în fața comunei 
Fălcoiul, după . partea dreaptă. 
E departe de Balș de 24 kil., 
iar de Caracal de 14 kil. 

Are o populaţie de 293 capi 
de familie, sai 1304 locuitori, 
din cari 640 bărbaţi și 664 fe- 
“mei; 626 căsătoriți și 676 ne- 

" căsătoriţi,. Sunt 264 contribua- 
bili, 

Budgetul com. pe 1886—8; 
„a fost de 3685 lei la venituri 
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şi 3604 lei la cheltueli. Vite mari 
sunt 861, vite mici cornute 480. 

Are o școală prim: rur. mix- 
tă gradul II cu 1 învățător, fre- 

„ cuentată de 458 elevi, din 70 în | 
virstă de şcoală ; 2 biserici: una 
în Cioroiul, cu hramul Sf. Voe- 
vozi (1799), clădită de D. Gă- 

“-nescu şi Popa Mateiii; a doua 
în Cioroiașul; sunt deservite de 

„2 preoți și 4 cîntăreți; sunt 11 
circiume, 

Cioroiul, sas, pl. Ocolul, com.. 
Izvorul, jud. Dolj, cu 408 su- 
flete, 207 bărbaţi și 201 femei. 
Locuesc în 93 case. In sat este 
o școală mixtă, ce funcționează 
din 1834. Este întreținută de 
stat şi de comună. Localul școa- 
lei este. construit din zid. Are 
un singur învățător. In anul Șco- 
lar 1892—93 a fost frecuentată 
de 60 școlari: 16 din Izvorul, 
20 din Cioroiul, 24 din Corne- 
tul. Cu vârstă de şcoală sunt 
51 copii. Ştiu carte 62 locuitori. 

Cioroiul, fost saz, azi silişte, pl, 
Băileşti, com, Galiciuica, jude- 
țul Dolj. 

Cioroiul, da/ză, pl. Băileşti, com. 
Cioroiașul, jud. Dolj, de la ca- 
re-și trage com. Cioroiaşul nu- 
mele. A fost curățită, la 1828, 

"de Ruși. 

Cioroiul, numire, ce se mai dă sa- 
tului Roseţi-Volnași, pl. Borcea, 
jud. Ialomiţa. 

Cioroiul, za/, .pl. Ocolul, com. 
“Secuiul, jud. Dolj. 

Cioroiul, insulă, în Dunăre, jud. 
Teleorman, între comunele Flă- 
miînda, şi Seaca, în dreptul că- 
reia este și un pichet militar, 

Cioroiul, asroz, în jud. Vlașca, 

pe malul Dunărei, în faţa ora- 
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şului Giurgiu. Inainte de 1829 

era aci un sat turcesc numit 
Garga-Adas, pe care Lai stri- 
cat Turcii. In 1854 s'a întîmplat 
aci lupte între Turci şi Ruși, 

In acest ostrov pășunează azi 
vitele orașului Giurgiu. In tim- 
pul primă - verei este acoperit 
tot cu apă. Pe dinsul se află 
3” pichete, unul Ja Veriga și 
două mai în jos, spre Mocanul. 
In faţa acestui ostrov s'a făcut 
canalul din marginea orașului, 
unde staționează vasele. Din a- 
leia orașului Giurgiu se poate 

„vedea, peste ostrovul Cioroiul, 
matginele Bulgariei, cum şi toate 
vasele ce plutesc pe Dunăre. 

Cioroiul, moşie, jud. Dolj, plasa 
Ocolul, com. Izvorul, în satul 
Cioroiul. 

Cioroiul, pădure, jud. Dolj, pl. O- 
colul, satul Cioroiul. Esenţe : fra- 
sin, corn, alun, cer, gîrniță şi ste- 
jar; acesta din urmă predomină. 

Cioroiul, ziriă, jud. Dolj, pl. Băi- 
lești, com. Siliștea-Crucei, Izvo- 
rește din satul Cioroiul-Noii ; 
curge cu direcția de la V. spre 
E., şi se varsă pe ripa stingă 
a piriului Baboaia, în dreptul 
comunei Afumaţi. Are un vad 
cu 7 podeţe de lemn, 2 spre 
S. şi 5 spre V. comunei. 

Cioroiul, za/2, în com. Hodivoaia, 
saii Vierii, pl. Marginea, jud. 
Vlaşca; se scurge în Dunăre. 

Cioroiul-Noii, saţ, jud. Dolj, pl. 
Băilești, comuna Siliștea-Crucei, 
Are 888 loc. (443 bărbaţi şi 440 
femei), cari locuesc în 99 case 
şi 55 bordee. In sat este o școală 
mixtă, ce funcționează din 1889, 
fiind întreținută de comună. Are 
un învăţător și 8!j hect, proprie- 
tate. In anul 1892—93 a fost 
frecuentată de 44 băcţi și.2 fete.
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In vîrstă de școală sunt şo 
de băcți și 40 de fete. Este o 
biserică fondată de locuitori, cu 
hramul Sf. Haralambie, deser- 
vită de 1 preot şi 1. cîntăreț. 
Cioroiul-Noii este la 4 kil. de- 
părtare de satul de reședință, 
Siliștea-Crucei. In sat se gă- 

: sesc două cetăți de pămînt, 
despre care se zice că sunt: 

una din timpul Dacilor și alta 
din timpul celor din urmă răz- 

boae ale Rușilor cu Turcii. De 

aci izvorește piriul Cioroiul. 

Cioroiul-Vechiu, fost sa, jud. 

Dolj, pl. Băilești, com. Siliştea- 
Crucei. 

Cioroiului (Dealul-), aea/, în 
partea nordică a satului Goho- 

rul, jud. Tecuciii, de sub poa- 

lele căruia ivzorește piriul Go- 
horul. 

Ciorovăţul, ziriă, în jud. Me- 

hedinţi, plaiul Cerna. Izvoreşte 

din muntele Meterezul-lui- Tudor, 

înalt de 730 m. și se varsă în 

"apa Bahnei, în apropiere de com. 
rur. Virciorova, din plasa Mo- 

trul-d.-s, 

Ciorsaci, fost saz, jud. Suceava, 

în apropierea moarei cu același 

nume. Existența lui și hotarele 

moşiei Ciorsaci le aflăm în ur- 

mătoarele acte: 

1. Hrisovul de la Antioh Con- 

stantin Voevod, dat în Iași, la 

9 lunie 7213 (1705), prin care 

dă drept mănăstirei Solca «a 
opri satul Ciorsaci de la ținu- 

tul Sucevei, cu tot locul și ve- 

nitul acelui sat și să aibă a lua 

de a zecea parte din ţarine, din 

pîine și din fînaț, și din gră- 

dini, şi din prisăci, după obi- 

ceiă, și din poamete, și din jir, 

"şi din tot locul și venitul cît va 

hi pe hotarul acelui sat, care 

acest sat este sfintei mănăsti- 

'/
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rei danie și miluire de la răpo- 

satul Vasile Cantacuzino, ce ai 

fost spătar mare, și de la fra- 

tele d-sale Ilie Cantacuzino, ce 
aii fost comis mare, 

"2. La 1768, Vencăict,. egu- 

menul mănăstire Solca se ju- 

decă cu Vasile Raţă, căpitan, 

și Toader Giurgiuveanu, căpitan, 
strănepoții Boului Logofăt. A- 
cești din urmă arată că moşia 

și satul Ciorsaci ati fost făcu- 
te danie moşului lor Dumitrașcu 

Boul Logofăt, prin diata ma- 

mei sale Alexandra Vorniceasa, 

la 7187, diată întărită de Duca 
Vodă la 7188, Mai arată «o 

carte domnească, dată de stă- 

pînit neamului lor, asupra ace- 

stei moșii, de' la răposatul Ni- 

colae Vodă.» | 

Egumenul arată hrisovul de 

mai sus, din 7213, «făcut în ur- 

ma daniei ce aii arătat Raţă și 

Giurgiuveanul» și spune că aii a- 

vut şi. un zapis de danie către 

mănăstire al boerilor Vasile și 

Ilie Cantacuzino, dar cerîndu-i-se 

zapisul, călugărul a spus că nu-l 

“poate da fiind «răsărit» (pierdut). 

A mai adăugit călugărul că 

mănăstirea stăpîneşte de 90 ani 

această moșie, nesupărată de 
nimeni, | 

3. Faţă cu aceste mărturisiri, 

în același an, 1768, Ghenarie 18, 

Vodă Grigorie Ioan Calimah ho- 

tărește: «După judecata cerce- 
tării d-sale veliților boeri, do-. 

vedindu-se că mănăstirea stă- 

pinește de go ani, iar cea- -Laltă 

parte n'aă stăpiînit. nici o dată, 

nici părinții lor, nici ei, hotă- 

rim- Domnia mea ca să stăpi- 

nească mănăstirea și de acum | 

înainte moșia această... iar Va- 

sile Raţă și Giurgiuveanul neo- 

dihnindu-se, ușa 'divanului Dom- 

niei mele este deschisă...» 

4, La-1778, Septembrie 20, 

Vodă Constantin Dimitrie Mo- 

- ruzzi Voevod, însărcinează pe îs-   

CIORTAN (DEALUL-LUI-) 

pravnicii ținutului Sucevei, să 
facă hotărnicia moșiei Ciorsaci 

efiind-că răzășii,.. de prin pre: 

jur. o împresoară cu strimbă- 
tate... ca să poată să facă mă- 

“ năstirei și întăritură cu. hriso- 

vul Domniei.» 

5. Prin. hrisovul, din .3 De- 

cembrie 1803, de la Alexandru 
Constantin Moruzzi Vodă, se în- 

tărește stăpînirea mănăstirei Sol- 
ca asupra moșiei Ciorsaci, pen- 

tru care a avut judecată cu Tă- 

nase, fiul Medelnicerului Ștefan 
Feştilă și Mihalache Giurgiu- . 

„veanul, , 

Astăzi, la Ciorsaci, nu mai e .: 

de cit o moară și o cîrciumă, 
ținînd de moşia Hirtopul 

Ciorsaci, az, format de Șomu- 

zul-Mare, în com. Șoldănești, 

jud. Suceava, în suprafața de 
peste 100 fălci. 

Ciorsaci, ptrii, în com. Șoldă- 
nești, jud. Suceava. Izvoreşte 

de la Vărărie și se varsă în ia- 

zul cu același anume (2510 m.). 

Ciorta, sas, jud. Bacăii, pl. Taz- 

lăul-d.-j., com. Brătila, situat pe 
deal :și pe valea Tazlăului-Mare, 
la o depărtare de goo m. de 

"satul Brătila (şcoala). In anul 
1891, din acest cătun, âi urmat 
la școală 2 băeţi, din 7 copii în 
vîrstă de şcoală, Capi de familie 

„Sunt 35, din 126 suflete. | 

Vite sunt: 4 cai, 97 vite 

cornute, 27 porci și 7 capre. 

Ciorta, deaf, jud. Bacăii, pl. Taz- 
lăul-d.-j., de pe teritoriul com. 

„Brătila. 

Ciorta, fădure, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d. -Î., com." Brătila, de 

pe teritoriul satului cu același 
nume. 

Ciortan (Dealul-lui-), dea, în.
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com. Tohani, com. Valea-Sche- 
"ilor, jud. Buzăii. E acoperit de 
„VIĂ, 

Ciortea, munte, în lungime de 

- 2 kil., spre N. de com. Călugă- 

reni, pl. Cricovul, jud. Prahova, 

în care se află carieri de: pia- 

tră și mine de sare. In partea 
„de S.-V. se află și cărbuni ' de 
pămînt. 

Ciortei (Dealul-), colină, în com. 
„ Bălănești, jud, Buzăi, între căt. 

. Turburea şi Chiliile, acoperită 
de pădurea statului și livezile 
locuitorilor.. 

Ciortei (Piatra-), co//nă, în com. 
Gura-Aninoasei, pe hotarul des- 
pre comuna Tircovul, județul 
Buzău. 

Ciortești, com. rur., în partea de 
N.-E. a plășei Crasna, jud. Vas- 
luiii, la distanță de 42 kil. de 
oraşul Vasluiii și de 17 kil. de 
Codăești, reședința plășei, Se 
află situată pe dealuri, văi şi 
șesuri, parte acoperite cu pă- 

„ duri, iar parte cu finețe şi i- 
„ mașe, - 

Se compune din satele: Cior- 
„tești, Șerbești, Pribești, Deleni, 
Coropceni și Crasna, pe o în- 
tindere de 9614 hect., din cari: 

1645 hect. pămînt de cultură, 
„ imaș și finaț ale proprietăței, iar 
2207 hect. ale locuitorilor. Are 
o populaţie de 681 familii, sati 
2784 suflete, din cari 12 fami- 
lii Evrei, cu 62 suflete; 61 fa- 

„milii Țigani, cu: 198 suflete, 
Sunt 1220 căsătoriţi, 

Ştii carte 193 persoane. 
In această comună sunt: Ş 

„biserici, deservite de ş preoți și 
„7 cîntăreți; o şcoală; 2 mori 

cu vapori; 16 ciîrciumi. Comer- 
ciul se face de 23 Romini şi 
8 străini. 

Prin mijlocul comunei trece 

- mei), din cari: 

  

- șoseaua națională” Iași-Vasluiu, 

paralel cu piîriul Văslueţul. 

Budgetul e de 6875 lei la ve- 

nituri și de 6675 lei 45 bani 
la cheltueli. 

Vite 1448: vite mari cor- 

pute, 3330 oi, 60 capre, 187 

cai şi 364 rimători; sunt 55o 
stupi. 

Locuitorii posedă: 181 plu- 

guri cu boi și 8 cu cai, 147 

care cu boi și 44 căruțe cu cai. 

Ciorteşti, com. rur., pl. Mijlocul, 

jud. Vilcea, compusă din 2 că- 

tune: Olteţul și Mecea. Datează 

cam de vr'o 160 ani. . 

E situată pe valea Olteţul și 
-pe . Dealul-Olteţului și Dealul: 
Mare, la 65 kil. de capitala ju- 

dețului și la 10 kil, de a sub- 
prefecturei, 

Are o populaţie de 966 lo- 
cuitori (505 bărbaţi și 461 fe- 

233 capi de fa- 
milie;' 213 contribuabili. Locu- 
esc în 258 case. 

In comună sunt 2 biserici: 

una în căt. Olteţul,-fondată la 

anul 1814 și reparată la 1854 

şi a doua în căt, Mecea, fondată 

la anul 1809 și reparată în anii 
1855 şi 1892. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 

aii: 280 boi, 117 vaci, 57 viței, 

14 cal şi epe, 62 capre, 315 
oi și 286 porci. 

Ştii carte 63 bărbați. 

Toată comuna, cu izlaz cu 

„tot, are 818 hect. 
“Veniturile comunei se ridică 

la 1300 lei anual şi cheltuelile 
la 1160 lei. 

E brăzdată de dealurile: Dea. 

lul-Olteţului, Dealul-Mare, Mecea 

şi udată de văile: Pesceana, Bur- 

cești, Bocșa, Rogojina, Laza- 

reaua şi Doanda. 

Se mărginește la E. cu co- 

muna Săscioara, la V. cu Dea- 

lul-Muerii, la N. cu comuna Vă- 

leni, la S. cu comuna Zătreni. 

  
Ciortolanul;: 

  

Ciorteşti, saz, în centrul com. 
Ciorteşti, plasa Crasna, judeţul 
Vaslui, situat între 2 dealuri, 
unul la E. şi altul la V. Curge 
prin mijlocul satului Piriul- Ba- 
losinei. 

Are o suprafață de $70 hect. 
și o populație de 195 familii, 
saii'847 suflete, din cari: 3 familii 
Evrei, cu 14 suflete; ș familii 
Țigani, cu 17 suflete, 

Aici este o şcoală, înfiinţată 
la 1867, frecuentată de 27 elevi; 
o biserică făcută de obştia lo- 

cuitorilor pe la 1788, deservită 
de 2 preoți şi2 cîntăreți. Sunt 
și 2 cîrciumi, 

Numărul vitelor e de: 352 
vite mari cornute, 60 cai, 1200 
oi, 20 capre şi 130 rîmători. 
“Locuitori posedă: 60 pluguri 

şi 80 care cu boi, 3 pluguri și 
i2 căruțe cu cai; 120 stupi. 

Ciorteşti, ea/, Vezi Morilor (Dea: 
lul-), din comuna Ciortești, plasa 
Crasna, județul Vaslui. 

deal, acoperit de 
vii, în comuna Văscani, județul 
Suceava, 

Ciortolomul, sas, în jud. Tutova, 
plasa Corodul, com. Vizureni, pe 
malul stîng al rîului Birlad. Are 
294 loc., din cari 13 știi carte; 

95 case. Are grădinării, 

Ciortolomul, șiră de dealuri, jud. 

Bacăii şi Putna, care străbate pe 
la E. comunele Ripile, Jăvreni 
şi Bogdana (Bacăii) şi formează 
ultimele ramificări din ridică- 
turile ce despart Trotușul de 
Siret, Șira ţine pe stînga Trotu- 
șului, de la satul Jăvreni pănă 
la Adjudul- Vechii, (Putna), ur- 

„ mînd direcţia de N.-V. spre 
S$.-V. și sfirșindu-se mai sus de 
confluența celor două riuri. Pis- 
curile sunt: Ciortolomul, Ghidi- 
onul, Ruptura şi Căzăturile. Poa-
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lele lui sunt acoperite cu vii și 
pomi roditori; mai cu seamă 
podgoriile din județul Putna, 
în sus pe apa Trotușului, scot 
vinuri foarte bune. 

Ciortolomul, 2î7/ de deal, jud, 
Bacău, pl. Trotușul, de pe teri. 

: toriul com. Bogdana. 

Ciortolomul, zăzdure, jud. Bacău, 
„ plasa Trotușul, în com. Căiuţul; 

proprietatea fraților Răducanu 
„Rosetti, Este foioasă (fag și ste- 
jar). Are o întindere de 70 hect. 
și este supusă regimului silvic. 

Cioruşca, câtuu, jud. Brăila, pen- 
dinte de com.Cioara-Radu-Vodă. 
E situat la S.-E. de reşedinţă, la 
6!j: kil. depărtare 'de dinsa. 
Are î2 capi de familie, sai 120 

„ suflete, din cari 12 contribua- 

bili, 

Ciotea, moară de așă, pl. Jiul- 

d.-j., com Sadova, jud. Doţj, pe 

lingă care merge hotarul de V. 

către moşia Domeniului Coroa- 

nei, Sadova. 

Ciotic, zescărie, în pl. Sulina, jud. | 
ț 

Tulcea, pe teritoriul comunei ! 
rurale Sf. Gheorghe “sai Ca-" 
dirlez. E situată în: partea de 
S.-E. a plășei și în cea de S.-V. 

a comunci, pe grindul Cara: 

sevschi, nu departe de pescă- 
ria cu același nume. Are 7 co- 
libe. 

Ciotoroaba, farină; pe costișa 

despre S. a dealului Stejărușul 
din com. Ciurea, pl. Codrul, 

- jud. Iași. 

Ciovei, cătun, com. Bumbești-Pi- 

țicul, din plaiul Novaciul, jud. 

Gorj. E situat în albia piriului 
" Baia-de-Fier (Galbenul), mai sus 
de comuna Cîrligei, și cam în 

_ punctul unde piriul își schimbă 
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direcţia de la N. spre E. Are 
o suprafață de 152 hect. 

Are o populație de 57 fa- 
milii, cu 255 suflete, din cari 

35 contribuabili, Locuitorii po- 

sedă: 10 pluguri, 150 vite mari 

cornute, 25 cai, 124 oi, 12 ca- 

pre, 58 rîmători și 15 stupi, 

În cătun se mai găsește: ş 

mori; 2 joagăre; 6 puțuri și 3 
cîrciumi, 

Are 1 biserică zidită de lo- 

cuitori.   
Ciovici, /ac, pl. Ocolul, com. Se- | 

cuiul, jud, Dolj, cu o suprafaţă ! 

«de 1J2 hect, _ 

Ciovina, fînfnă, situată cam la | 
la mijlocul văei Miloveanul, la | 

500 metri spre N. de Coteana; | 

face parte din com. Coteana, | 
pl. Jiul-d.-s., jud. Olt. 

|   Ciovlicului (Movila-), mpovz7ă, | 
în comuna Albești, jud. Buzăi, ! 

făcînd punct de hotar între mo- . 
"şiile Albeşti, Unguriul, Sfoara- ! 

Berca, Viîrtoapele şi Bentul. 

! Circovnicului (Fiîntîna-), fâu- 
Zină, situată pe moșia Cringeni, 

jud. Teleorman, pe drumul nu- 

mit al-Oii. Are o vechime de 
peste 100 de ani. 

Ciorcovul, /oc zzolaț, în comuna 

Golești, pl. Rîurile, jud. Muscel,   
Cireaşovul, com. rur., pl. Oltul- 

d.-j., jud. Olt, compusă din 3 

cătune: Cireaşovul, Sărăceşti și 

Pirliți, Este situată pe Dealul- 

Cireașovului, la 4 kil. departe 
de capitala judeţului și la 5 kil, 
de reședința plășei. | 

i Are o populaţie de 118 capi 

| de familie, sai 650 suflete, din 

cari 133 contribuabili. Locuesc 

în 102 case. Și-a luat numele 

de la valea Cireașovul.. Bătrinii     spun că această comună s'a în- 

CIREAȘOVUL - 

ființat cam pe la anul 1778 și 
a suferit multe nevoi de la Turci. 

Are 2 biserici, una în căt. 

Cireaşovul şi a doua, în căt, Pir- 

liți, deservite de 2 preoți, plă- 

tiți din fondurile comunei. Lo- 

cuitorii sunt toţi plugari. 

S'aii împroprietărit, după le- 
gea din 1864, 76 locuitori, pe 

moșia statului Striharețul, dîn- 

du-li-se 342 hect. Loc. aă: 58 cai 

și epe, 189 boi, 215 vaci, 32 

capre, 689 oi şi 115 porci, 
Are o școală, frecuentată de 

48 elevi, din numărul de 93 în 

vîrstă de școală. Cu întreţine- 
rea școalei, statul cheltuește a. 

nual 1404 lei. Ştii carte 185 

bărbaţi. 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari, 

Budgetul com. este de 28781. 

O şosea comunală înlesnește 

comunicaţia. comunei Cireașovul 

cu gara Slatina. IE brăzdată de 

dealul Cireașovul .şi udată de 
piraiele: Porcul, Cireașovul şi 

Barbul, ce curg de la N. la S. 
făcînd mai multe zigzaguri, și, 

care unindu-se, se varsă în riul 

Oltul, 

Se mărginește cu comunele: 

Dobrotinetul, Priseaca, Turia, 

cu orașul Slatina și rîul Oltul. 

Cireaşovul, saţ, face parte din 
com, tur, cu același nume, pl. 

Oltul-d.-j., jud. Olt. Cade în par- 

tea de E. a comunei. Are o bi- 

serică, cu hramul Sf. Vocvozi, 

fondată la anul 1828, și repa- 
rată la anul 1890. 

Cireaşovul, dea/, în raionul co- 

munei Cireașovul, pl. Oltul-d.-j,, 

jud. Olt, pe care se cultivă 46 

hect. 75 arii vie, 

Cireaşovul, zea/, pe care . este 

situată com. Cireașovul, pl. Ol- 

tul-d.-j., jud. Olt, în lungime de 
3 kil.
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Cireaşovul, moşie a statului, jud. 
Olt. Impreună cu vatra schitu- 
lui Strihareţ şi trupul Secuța 
a mănăstirei Cozia, fostă pen- 
dinte de Glavacioc, Mitropolia 
din București şi Cozia; s'a a- 
rendat pe periodul 1888—93, 
cu 10500 lei anual, afară dete- 
renul cedat școalei de Agricul- 
tură din Strihareţ. 

Cireașovul, zîri, udă com, Ci- 
reașovul de la N. la S., face 
mai multe zigzaguri, se împre- 
ună cu piraiele Porcul și Barbu, 
și se varsă în rîul Oltul, în ra- 
ionul com. Cireaşovul, pl. OL- 
tul-d.-j., jud. Olt, _din care iz- 
vorește. 

Cireş (Piscul-lui-), zise, situat 
în partea de N. a com. Scor- 
țeni, pl. Prahova, judeţul Pra- 
hova, 

Cireşeanca, numire vechie a sa- 
tului Bălţeşti, din comuna. Po- 
deni-Vechi, pl. Podgoria, jude- 
țul Prahova. 

Cireşeanca, moşie, în com. Șa:- 
rînga, căt. Dara-d.s. „jud. Buzău 
Are aproape 127 hect., din cari 
78 pădure, 8 vie, restul parte 
vii în otașniţă, parte arături. 

Cireşeanca, moșie, pe care la 
1864, s'aii împroprietărit parte 
din locuitorii comunei Colceag, 
Pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Cireşeanul, cătun, al com. Mizil, 
jud. Buzăii, cu.200 locuitori și 
44 case. Are sub. divizia Șindri- 
lita. 

Cireşeanul, (Şindrilita), pzoșze, 
în com. Mizil, căt, Cireşeanul, 

„jud. Buzăi. Are 448 hect. ară- 
turi, fineață și izlaz, 

“Cireșei (Dealul-). (Vezi Horo- 
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diștea, dea/, com. Tirnauca, pl. 
Herţa, jud. Dorohoiii). 

Cireşelul, Zea/, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul co- 
munei Drăgugești. 

Cireşul, gea?, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Gropile, 

Cireşelul, partea dea/u/u), ce se 
află spre E. de satul Popeşti, 
com. Micleşti, pl. Crasna, jud. 
Vasluiii. 

Cireşi, stajie de dr. de J., jud. 
Brăila, pl. Balta, com. Slobozia- 
Cireșul, pe linia Făurei-Feteşti, 
pusă în circulație la 21 Noem- 
brie 1886. Se află între stațiile 
Dudești (10 kil.) și Făurei (15.5 
kil.). Inălţimea d'asupra nivelu- 
lui mării de 30.49 m. Venitul a- 
cestei staţii pe anul 1896, a fost 
de 50667 lei, 20 bani, 

Cireşoaia, zuute, plasa Trotuşul, 
com. Tirgul-Trotușul, jud. Ba- 
căii, din culmea Slănicului, si. 
tuat lingă muntele Pietrișul, 

Cireșoaia, pirii, plasa Trotușul, 
com. Tirgul-Trotușul, jud. Ba- 
căi. Ese din. muntele Finaţul 
şi se scurge da stînga Slăni- 
cului, . 
= Calum- (| îlcta - | 

Cireşul, com. rur., în jud. Me- 
hedinți, plaiul Cloşani, la dis- 
tanță de 28 kil. de orașul Tur- 
nul-Severin, de 21 kil, de gara 
Virciorova, iar de Baia-de-Ara- 
mă, reședință plășei, de 36 kil. 
Formează comună cu cătunele: 
Jupănești și Negrușca., Are o 
populaţie de 1018 locuitori, din 
cari 168 contribuabili, Locuesc 
în 232 case. 

Comuna Cireşul se mărgi- 
nește: la E. cu com. Marga, de” 
care se desparte prin apa Balta, 
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ce se ascunde sub stîncele Pro- 
sicului, intrînd într'o peşteră și . 
care apoi, eșind la Gura-Găurei, 
curge sub numele de apa Topol- 
niței. Spre S. se mărginește cu 
Găniacul, de care se desparte 
prin ogașul Găniacul-Boclazul şi 
Furca-Moiseştilor 'de căt. Moi. 
sești. La V. se mărginește cu 
hotarul Mirceasca, de care se 
desparte. prin Locul-cu-A micii, 
Crucea-din-Povirna, Cirşovăţul, 
Fintîna-la-Iovinţ şi Culmea-Ca- 
linovăţului. Spre N. se înveci- 
nește tot cu Mirceasca, de care 
se desparte prin Fîntîna, de 
unde se începe scursura Căli- 
nești și cu comuna Podeni, de 
care se desparte prin virfurile 
Comoriștea,  Ciocaltea, Lunca. 
cu- Spinii, Cracul- Godeanului, 
Piatra-Tăiată, Piatra-Pirciului, 

Locuitorii posedă: 18 plu- 
guri, 16 care cu boi, 2 căruțe 
cu cai şi 360 stupi. In com. e 
o biserică, cu un preot și 2 cîn- 
tăreți; o școală, cu un învă- 
țător, frecuentată de 20 elevi. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 834 lei și la cheltueli 
de 672 lei. 

Numărul vitelor este de 2089: 
500 vite mari cornute, 39 cai, 
700 oi, 609 capre și 241 ri- 
mători, | 

Cîmpiile în această comună 
sunt: Lunca-Cireșului, Lunca- 
Balta- Răchiţuiul, Cimpul- Peţi- 
nuiul și Cimpul - Circioranilor, 
Cioaca-Negrușa, Cirsovăţul, Bo- 
clazul și Furca-Moiseştilor, Dea- 
luri sunt: dealul Băsălia, Vir- 
ful - Stoichii, Ocoliştul, Caluia- 
văţul, Cirşovăţul, Găniacul, Re- 
cița și Prosecul. Ape sunt: Ba- 
hanul, care-își ia sorgintea din 
muntele Baia şi trece în com. 
Virciorova.: Ogașele: Negoiul, 
Topologul, Dragoviţa, Piscul- 
Carului, Ogașul-Ciuciurului, O- 
gașul-Boclazului, ogașul Virful- 

. Stoichii, Ogaşul-Mare, Găniacul,
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Nuci, Ciromoșnicul, al: -Țiganu- 
lui, Peţimea și Topolnița. 

Din punct de vedere istorie 
în această comună este dealul 
numit Bătălia, unde se găsesc 
întărituri de pămînt, numite me- 
tereze, în care loc se zice că 
locuitorii plăeși aveai conflicte 

“cu Turcii din Ada-Cale ce ve- 
neaă să jefuiască în acele părți. 

Locuitorii Cireșeni, ca și cei 
de la com. Podeni, posedă hri- 
soave din timpul lui Mircea-cel- 
Rătrîn şi alți Domni romiîni. 

Cireșul, co. rur. , pl. Cerna-d.-s., 
jud. Vilcea, 

Este sitiată pe ambele ma- 
luri ale rîului Cerna, la 58 kil. 
departe de reședința ' județului 
şi la 18 kil. de a plaiului, 

Are o populație de 447 lo- 
cuitori, în care intră şi 4 fami- 
lii de Ţigani; sunt 120 capi 
de familie; 97 contribuabili; 1o- 
cuesc în 126 case. 

Locuitorii sunt toți agricul- 
tori și desfac produsul muncei 
lor la Tirgul-Horezul şi la Cra- 
iova, 

In comună e o singură bise- 
rică, fondată la anul 1864. 

Pe rîul Cerna, în raionul co- 
munti, sunt 2 mori. 

Parte din locuitori sunt Moş- 
neni, 74 s'aii împroprietărit la 
1864, pe imoşia fraţilor Ianco- 
vescu, cînd li s'aii dat 188 hect, 

Știii carte 35 bărbați. 
In comună sunt 30 stupi cu 

albine. Țuică se fabrică pănă 
la 2800 decal. Vatra satului are 
88 hect., iar toată comuna 488 

hect. 
Şoseaua vecinală de pe Valea- 

Cernei, înlesnește comunicaţia 
cu com. Slăveşti la N. și Po- 
jogi la S. 

Cireşul e brăzdat de dealurile: 
Drăganului, Glemea, Măgura și 
udat de văile: Bisericei, Bol- 
dei, Pietrei, Suhani, Bordeelor 
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și Groapelor. Intre surpături ci- 
tăm: a-Glemei, a-Boldei, a-Pie- 
trei, a-Corbului și a-Scorușului, 

Se mărginește cu comunele 
Pojogi, Turcești, Mateești și 
Stroești. “ | 

Veniturile şi cheltuelile co- 
munei se urcă la 600 lei anual. 

Cireşul, saz, cu 110 familii, sati 
340 suflete, jud. Argeș, pl. Gă- 
lăşești, face parte din com. rur. 

“Cacaleţi-Cireșul. In sat este o 
biserică, cu hramul Cuvioasa Pa- 
raschiva, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; o școală primară 
rurală. 

Cireşul, căfuu, al. com. Minză- 
lești, situat între muntele Cire- 

şul și piriul Sturdza, cu 60 lo- 

cuitori și 16 case, jud. Buzăi. 

Cireşul, cătun, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloşani; ţine de com. rur. 
Balta-d.-j. 

Cireşul, mabala, în jud. Mehe- 
dinţi, pl. Oculul-d.-s.; ţine de 
com. rur. Malovăţul. Această 
mahala se mai numește şi Trei. 
Cireși. 

mahala, în com. rur, 

Ploștina, pl. Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Cireşul, zunte, în comuna Miîn- 

zălești, jud. Buzăii, avînd înăl- 

_ţimea de 1166 m. E coprins 
între Izvorul- Găvanului şi piri- 

ul Sturdza şi acoperit în mare 

parte de pădure și. puţin su- 

„hat. Mai toată masa sa e un 

conglomerat de conchilii și gips, 
numit în localitate sigă. 

Cireşul, dea/, jud. Bacăii, plasa 
Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Brătila, - 

Cireşul, dea, în partea de N.-   
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E. a moșiei Hirlăul, jud. Boto- 
șani. 

Cireşul, deal, în jud. Mehedinți, 
plaiul Cerna, com. rur. Cireşul. 

Cireşul, movilă, jud. Brăila, la 

1! kil. spre N. de satul Slo- 
bozia-Cireșul. 

Cireşul, dea/, în partea de E. a 
„comunei Poenești, pl. Racova, 
jud. Vasluiă. 

Cireşul, dea/, în raionul comunei 
Cireșul, pl. Cerna-d.-s., jud. Vil- 
cea, pe care se cultivă 17 hect., 
50 arii vie. 

Cireşul, /vacă, în com. rur, Cire- 
şul, plaiul Cerna, jud. Mene- 
dinți, 

Cireşul, moșie, în com. Minză- 
leşti, jud. Buzăi, ocupînd ju- 
mătate a muntelui Cireşul. Are 
300 hect. pădure, apoi fîncțe, 
izlaz şi locuri arabile, proprietate 

"în mare parte a moșnenilor. 

Cireşul, (jumătate din muntele Ci. 
reşul), moșie a statului, în com. 
Minzăleşti, jud. Buzăii, pendinte 
de Găvanul; are 150 hect. pă- 
dure, puțin suhat şi curătură. 

Cireşul, foc de cultură, pe moșia 
Hirlăul, pe dealul Cireşul, jud. 
Botoșani. 

Cireşul, fost pichet de graniţă, 
în jud. Mehedinți, plaiul Cerna, 
pe munte. 

Cireşul, pirii, izvoreşte din ra- 
ionul comunei Riîjleţul- Vieroși, 
pl. Vedea-d.-s., jud. Olt, şi în- 
tră în raionul com. Rijlețul-Go- 

"vora. 

Cireşul, za/e, în com. Grăjdana, 

jud. Buzăii, formată din Cire-
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șul-Mare și Cireșul-Mic. Incepe 

din ' pădurea Izvoranul şi se 

scurge în riul Nișcovul. 

Cireşul, za/e, com. Strimbeni, 
plaiul Vărbilăul, judeţul  Pra- 
hova, 

Cireşului (Dealul-), Zea/, lung 

de 3200 metri, com. Rijleţul- 

Vieroși, pl. Vedea-d.-s., jud. 

Olt, cu direcţia de la N. la $, 

Pămiîntulsăi, îngrăşat, e prielnic 

la cultura porumbului, a griu- 
Îui și a prunilor. 

Cireşului (Dealul-), dea, com. 
Rijleţul-Govora, pl. Vedea-d.-s., 
jud. Olt, 

Cireşului (Dealul-), dea, pe 
coasta căruia stă partea de E, 

a satului Ciumulești, jud. Su- 
ceava. 

Cireşului (Dealul-), Zea?, începe 

din malul sting al Birladului, 

merge în direcție V.E., pănă în 

poiana Doroși, com. Țigănești, 
jud. Tecuciii. 

Cireşului (Muchea-Văei-), co- 
lină, în com. Grăjdana, căt, Iz- 

voranul, jud. Buzău, e acope- 
rită de pădure. 

Cireşului (Pirîul-),  pîrîz, unul 

„ dintre afluenții pîriului Rîșcuţa, 
jud. Suceava. 

Cireşului (Valea-), sas, în jud. 
R.Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., că- 

tunul comunei Jideni. Și-a luat 

numele. de la piriul Valea-Ci- 
reșului. E așezat în partea de 
E. a comunei, pe pirîul Valea- 

Cireșului, . 

Cireşului (Valea-), ziriz, în pl. 
Marginca-d.-s., jud. R.-Sărat, Iz- 
vorește din dealul Jinurul, udă 
partea de miază-zi a comunei 
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" Slobozia, cea de E. a comunei 
Jideni; trece prin cătunul Valea- 
Cireșulni, comuna Voetinul, și 
se varsă în piriul Coţatceul, lingă 
această comună, pe dreapta lui. 

Cireşului (Valea-), ziriz, în jud. 
R.-Sărat, pl. Orașului, comuna 
Cîmpineanca. Izvoreşte din Dea- 
lal-Caprie, udă partea de V. a 
comunei, și merge de se varsă 

“în rîul Milcovul, mai jos de că- 
tunul Slobozia-Pintecești, al a- 

celeași comune. 

Cireşului (Valea-), șes, în com. 
Colţi, jud. Buzăii, acoperit de 
fineață. 

Cireşului (Vîrful-), azuuze, în 
cătunul Colţi, com. cu același 
nume, jud. Buzăi. E mai tot 
gol, fiind format din stinci. 

Ciriagi-lol-Bair, dea/, în jud. 
Constanța, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul atît bulgăresc cit și 
cel rominesc al comunei rurale 
Gărvan și anume pe acela al 

căt, săii Gărvanul-Mare. Se des- 
face din ramificaţiile sudice ale 
dealului Sirt-Iol-Bair; se întinde 

spre S., într'o direcţie generală 
de la N.-V. spre S.-E., mergind 
printre văile Cara-Culac și Ciali- 
Ceair și brăzdind partea de S. 
a plășei și cea de S-E. a co- 
munei. Pe muchea lui trece ho- 
tarul spre Bulgaria, prin piche- 
tul No. 11, situat la 122 metri 
înălțime, și care ast-fel domină 
satul Gărvanul-Mare şi drumul 

com. Cranova-Gărvanul. Este 
acoperit cu tufișuri şi păduri, 
dintre :cari mai însemnate sunt 
Saidi-Orman și Echenli-Orman. 

Cirimoşnicul, ogaș, în com. rur, 
Cireșul, plaiul Cerna, jud. Me- 
hedinți. 

Cirişoaia, fînfină, com. Foleşti- 
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d.-j., plaiul Horezul, jud. Vil- 
cea. 

Cirişoaia-Mare, va/e, care izvo- 
rește de pe teritoriul comunei 
Glăvile, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea, 
Și se varsă în rîul Pesceana, tot 
pe teritoriul comunei Glăvile. 

Cirişoaia-Mică za/e, com. Glă- 
vile, pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Cirita, dea/, jud. Bacăi, pl. Bis- 
trița-d..s., com. Șerbești, de pe 
teritoriul satului Bradul, 

Cirita, zădure, jud. Bacăi, pl. 
Bistriţa-d.-s., de pe teritoriul 
com. Ciumaşi. 

Ciritei, dea, pe moșia Dobirceni, 
comuna Dobirceni, judeţul Bo- 
toșani. 

Ciritei, deal, ramificare a dea- 
lului Turia. Se întinde de la N, 
la S$., pe teritoriul satului Stol- 
niceni, com. Epureni, pl. Tu- 
ria, jud. Iași. 

Ciritei, dea, în ramura Balauru- 
lui, pe teritoriul .com. Gircina, 
pl. Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 
Parte este acoperit cu pădure, 
parte cu fineţe și arătură. 

Ciritei, deal, în partea estică a 
satului Horodniceni, jud. Su- 
ceava, parte cultivabil, parte 

acoperit de fineţuri. 

Ciritei, /oc îzolar, pe cuprinsul 
moşiei cu același nume, com. 
Gircina, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. 

Ciritei, moșze, în comuna Gircina, 
plasa Piatra- Muntele, județul 
Neamţu. 

Ciritei, pădure, de stejar, în în- 
tindere de 21 hect., pe moşia
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Să statului Trușeşti, com. Trușeşti, 
pl. Jijia, jud. Botoșani.. 

Ciritei. (Vezi Dumbrava-Neagră, 
Pădure, în comuna - Bărbulești, 
plasa Ștefănești, judeţul Bo- 
toșani). - 

Ciritei, zădure, în partea de E. 
a moșiei Dobirceni, com. Do- 

bîrceni, plasa Ștefănești, județul 
„Botoșani. Are întindere de 71 
hect. și e compusă mai mult 
din stejar. 

Ciritei, zădure, pe. moşia Gor- 
-. băneşti, în partea de S.-E.. a 

com. Gorbănești, plasa Mileti- 
„nul, jud, Botoșani. 

Ciritei, va/e, scăldată de piriul 

Braniștea, din com. “Brădăţelul, 

jud. Suceava. 

Ciritei-lui-Drîncă, Pădure, pe 

moșia Buhăceni, com. Dingeni, 

plasa Jijia, jud. -Botoșani, în în- 

tindere de 20 hect. 

„ Ciritei-lui-Vrabie, zăzure, pe 
. moșia Dingeni, com. Dingeni, 

jud. Botoșani, în întindere de 
15 hect, 

Cisla, loc izolat, comuna Tina, 

„plasa Mijlocul, judeţul Vilcea. 

Cislăul, com. rur., în plaiul Bu- 

_zăă, jud. Buzăii, situată pe malul. 

dreptalriurilor: Bisca-Chiojdului 

„. Și Buzăul, la o distanță de Buzăii 

„de 45 kil. Limitele sale sunt: 
la N. riul Bisca. -Chiojdului, de 

la vărsătura sa în Buzău; la E., 

„. hotarul merge pe albia rîului Bu- 

- zăul, pănă în lunca Predeștilor, de 

"unde apucă pe Izvorul-cu-Sălci. 

ile și prin pădure ajunge în 
muntele Fintina-Hoţilor; la S., 

».. din Fîntîna-Hoţilor, merge în 

- muntele Stina-Bătrină. şi, prin 

“pădurea Butuceana, coboară î în 

35036. Marele Dicţionar Geografic, Vol. , 
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înce- 

"pînd din rîul Cricovul, :o ia pe 
„izvorul Sofronia, pe la Călugă- 

rul, urcă în muntele Runcul, a- 

junge în Virful- Cocioabei, şi, con- 

_tinuînd drept pe slemne, suie 

în muntele Gilma, apoi dirigin- 

du-se spre. S.-V. şi, făcînd 
o mare proeminenţă, ajunge în 

muntele Salcia, de unde se la- 

să peste plaiuri în apa Bisca- 
Chiojdului, . Suprafața . acestei 

„comune este de 7420 hect., din 
care 1597 arabile, 4857 păduri, 

121 fineţe, 538 izlaz, 142 livezi, 
__43 vii şi 122 sterp. Proprietăți 

„mai însemnate sunt: Cislăul, cu 

trupurile Buda, Bărăști, Scări- 
șoara (ale statului,) și Crăciunești 

a şcoalei din Mizil și o altă sfoa- | 

ră, a cetei de moșneni Crăciune- |. 

şti. Terenul e muntos și acoperit |- 

de păduri, dar are fertila luncă 

a Cislăului, pe care se cultivă 

„mult porumb, precum” și mai 

multe coline, acoperite de vii 
și livezi. Din punct de vedere 
geologic, e de o deosebită im- 

portanță muntele Nicovanul. Din 

substanțe minerale are: păcură; 
sare, fer, etc. In com. sunt 8 

mori de apă. Comerciul constă 

în transportul și vinderea lem- 

nelor, precum şi în creșterea ri- 

mătorilor, Are 3 tirguri: la 209 

„Martie, 8 Septembrie și 20. De- 

cembrie. Căi de comunicaţie are 

şoseaua Buzăii 

şi un drum peste muntele Scă- 

.. rișoara, prin. Buda. la, Mizil; ; tot 

acest drum servea, cînd: plaiul 

Buzău făcea. parte din jud. Să- 

„cuieni, ca să -lege acest plaiii 

cu Bucoyvul: din "Prahova. 

- Vite sunt: 568 boi, 229 vaci, 

122 viței, 4 bivolițe, 25 cai,.17 

iepe, 8 mînji, 1450 oi și.620 | 
rîmători. Stupi sunt 129. 

Comuna e formată- din cătu- 

nele:: Bărăști, Buda, Cislăul şi 

Scărișoara, cu sub-diviziunile lor: 
Aninoasa,  Birleşti, Ciuciurul, 

-Frontiera, precum: 
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Crăciunești și Ungureni. Are o 
-. populaţie de 2586 locuitori. Case 

“sunt 661. Străini sunt: 3 Greci 
- și. 6 Austro-Ungari, Meseriași 

sunt: 8 lemnari, 3 tîmplari, 20 

- rotari, 8. butnari, 5 5 zidari, 4 ciz- 

mari, 6 fierari, 3 croitori, 1 bo- * 

iangiti, 1: cojocar, 2 brutari, 1 

vărar, 2 bărbieri și 20 manga: 
lagii, . - 

In com. sunt 497 'contribua- .. 

bilă, Budgetul e de eT. 4954 

bani 90. : 

-“Comuna are o școală în. căt, 
Cislăul, frecuentată de 59 elevi. 

Biserici sunt 4, deservite -de 4 

preoți, 3 cîntăreți Şi 3. paracli-. 

seri, Catedrala e mănăstirea Cis- - - 

„lăul.: Cîreiumi sunt 9. Comuna 
era în vechime reședința proto-.. - 

popiei plaiului Buzău, acum des- 

ființată. Locuri însemnate sunt:. * 
| ruinele de la Aninoasa, Siliștea . 

din lunca Cislăului, mănăstirea. 

Cislăul, schitul Crăciunești, mun- 

tele Scărișoara și mai cu seamă 

ruinele palatului Doamnci Neaga _ 

din Buda. - 

Comuna ŞI a luat acest nume, 
pentru că în vechime aci se 

-. stringeaii fruntașii satelor și fi 
xaii dările, numite cislă, pentru 

întregul. plaiii, 

“Mulţi din locuitorii. acstei 

comune sunt Ţigani, foști. robi 

ai mănăstirei Cislăul. 

Cistăul, cătun de reședință, al co- 

munci Cislăul, jud. Buzăii, cu 

1140 locuitori şi 311 case, Are: 
două sub-diviziuni: Aninoasa şi. 

Ungureni. i 

Cislăul, fostă . mănăstire de că- 

lugări și metoh al Episcopiei 
-- Buzăii, în. com. Cislăul, pe .dru- 

mul Penteleului, jud. Buzăii, iar, . 

azi: biserică de mir. După tra- 

diție, această biserică .a fost zi- 

- dită pentru prima oară de.Doam- 

na. Neaga, care a mutat aci pe 

„călugării de. la Aninoasa,: schit 

56.
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ce era aproape în ruine și care 
îndată s'a și desfiinţat, abia mai 
cunoscindu-i-se astăzi urmele, 
Episcopul Metodie a rezidit-o 
în anul 1749, iar Episcopul Che- 
sarie, în 1839, văzînd-o cu to. 
tul prădată și ruinată, puse să 

„o edifice din noii. Intre obiectele 
demne de văzut sunt: Ușile de 
la intrare, sculptate cu o .rară 
artă şi frumuseţe, purtînd pe un 
canat marca țărei și inițialele 
lui Alexandru Ipsilante Voevod, 
iar pe altul un corb, înconjurat 
de cruce și cîrje cu inițialele lui 

| Cozma, Episcopul Buzăului, toate 
acestea înconjurate cu ghirlande, 
încărcate cu frunze, fructe, lei 

și păsări. Sfeșnicele sunt de a- 
lamă, făcute în timpul Episco- 
pului Cozma. 

Pe frontispiciul bisericei se 
găsește următoarea inscripţie: 

aAceastă sfintă biserică s'a zidit din 
temelie spre cinstea și lauda prea sfintei 
de D-zei născătoare, prin osîrdia și toată 
cheltucala iubitorului de D- -zeii Episcopul 
Buzăului Chir Chesarie, într! același loc, 
unde a fost cea de la 1749, care a fost 
zidită din teineliile de fericitul întru po- 
Taenire, Episcopul Buzăului Chir Metodie, 
Slăbind fiind de cutremure, s'a dărimat 
și aţa împodobindu-se aceasta pe din 
năuntru și pe din afară, s'a înfrumusețat 
pe alocurea cu zugrăveli și cu toate cele 
trebuincivase pănă la cel mai mic lucru, 
fiind învechite de vreme și stricate cele- 
l-alte, Ale căreia lucru săv îrșindu-se s'a 

"şi sfinţit în zilele prea înălţatului Domn 
Alexandru Dimitrie Ghica Voevodul, 
cirmuindu-se sf. Mitropulie de cei trei 
Archierei ai țărei, fiind anul 1$39, De 
cembrie 20. Zugrav, Gavril Andronescu. 

Dipticul D-nii: | 

Matei, Constantin, Vintilă,  Zarafira 
Doamna, Șerban. Grigore, Radu, Anto- 
nic, Guca, Ghica, Constantiu, Doamna 
Neaga. -Achierei :. Metodie, Teodosie, 
Cozma, Ștefan, Scrafim, Filaret, Cris= 
tofor, Mitrofan, Rafael, Ioasaf, Antim, Mi- 
sail, Iosef, Grigorie, ete; 

Sunt mai multe Sfeșnice şi 
pe unul din ele se află urmă- 
toarea inscripţie: 
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« Aceste sfeșnice s'aiă [ăcut în zilele sfin- 
ției Sale Episcopul- -Buzăului, Chir Cozma, 
de răposatul robul lui D-zeii, Dosifteiii 
Termonabhul, Archimandrit, 1786.» 

Cislăul, pădure, în com. Cislăul, 
judeţul Buzău, făcînd parte din 
marea pădure Cislăul-cu-Tru- 
purile; Are 960 hect. cu lemne 
bune de construcție, în partea 
numită Fundul-Căcîcei, 

Cislăul- cu - Trupurile, zădure 
a statului, în comuna Cislăul, 
jud. Buzău, formată din 5 tru- 
puri: Bărăști, Buda, Cislăul, Pre- 
dești și Scărișoara, formînd îm- 
preună un corp de 4692 hect, 

„Esenţele principale sunt: fag, 
tufă, jugastru, paltin, ulm, arțar, 
anin și plop. 

Cislăul (Vatra- Schitului- -), mo- 
ie a statului, pendinte de Epis- 
copie, în com. Cislăul, județul 
Buzăti, ca' de 580 hect., din care 
500 fertila luncă a Cislăului, 
situată pe malul drept al riului 
Buzăul; restul e islaz Şi crivină, 

Cislăului (Piatra-), co/ină stiu- 
coasă, în com. Cislăul, județul 
Buzău, în dreptul Obirşiei iz- 
vorului Cirstei; servă şi ca limită 
despre com. Viperești. 

Cismarul, dea? cu vit, în com, 
rur. Vînjul-Mare, plasa Blahnița, 
jud. Mehedinți. 

Cismăroaia, Jîntină, com. .Tes- 
“luiul, pl. Oltul-d.-j., jud. Olt, 

Cison, Ziriiaş, jud. Neamţu, în 
partea” despre E. a muntelui 
Ceahlăul; situat'în partea unde 

- se crede că este stinca Dochiei, 
lingă locul numit Poiana-sub- 
Ponoară, în partea cea mai săl- 
bâtică a masivului. 

Cistia, ostrov, al statului, județul 
Brăila, situat în ostrovul Bre- 

  
    

  
Cişme-Culac, vale, 

CIȘME-CULAC 

goloiul; se miirgineşte la E E. cu 
Dunărea-Vechie și la V. cu La. 
cul-Rezeanca. 

Cişmăneșşti, sal, aşezat pe deal 
în partea de N.-E. a com. Do- 
birceni, pl. Ștefănești, jud. Bo. 
toșani, cu o Suprafață de 1138 
hect., din cari 1000 hect. “pro- 
prietatea mare, cu 42 hect, pă- 
dure și 138 hect. ale locuito- 
rilor. Are o populaţie de 68 fa- 
milii, sai 232 suflete, din cari 
130 bărbaţi şi 122 femei, cu 55 

“contribuabili. 

Are o biserică, deservită de 
I preot și 1 cîntăreț. Biserica 
este adusă de locuitori, din. sa- 
tul Soloneţul, jud. Iași, pe la 
anul 1750, 

Vite sunt: 433 boi şi vaci, 
86 cai, 1210 oi și 97 porci, 

Cișmăneştilor (Dealul-), za/, 
pe teritoriul satului Cișmănești, 
com. Dobirceni, pl. Ștefănești, 
jud. Botoşani.: 

Cişme, Zeal, în jud. Constanţa, 
_pl. Medjidia, pe teritoriul com. 
„rurale Enigea și pe al cătunu- 

lui Molceova. Este îndreptat de 
la N.-V. către S.-V., avind for- 
ma unei linii curbe, Brăzdează 
partea vestică a plășei, cea cen- 
trală a comunei și cea estică a 
cătunului Molceova. Are o înăl- 
țime de 164 metri. Se întinde 
printre văile Molceova și Chires- 
lic - Culac. Este acoperit cu fi- 
neţe și ici-colo sunt arbori răs- 
pîndiţi. Este tăiat de calea ju- 
dețeană Medjidia- Cuzgun și de 
drumurile vecinale Molceova-Co- 
cargea şi Molceova -Idres-Cuiu- 
sul. Partea sa sudică se termină, 
în valea -Diordin- -Giorman, prin 
nişte maluri ripoase. 

în jud. Cen- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 
ritoriul com. rurale Caranlic. Se



CIȘME-CULAC 

desface din poalele nordice! ale 
dealului Sari - lol - Bair, Se în- 

dreaptă spre N., într'o direc- 

ţiune generală de la S. spre N., 
brăzdind partea: estică a plășei 

și. cea centrală a comunei; trece 

„prin mijlocul satului Caraalic și, 

„ mergînd printre dealurile Ar- 

palic la dreapta și Distraiul la 

stinga, se deschide, după un. 

drum de 8 kil., în valea Beili- 

cul, pe stînga. Printr'însa merge 

drumul comunal Beilicul-Caran- 

lc-Dobromirul.: 

Cişme-Culac, vae, în jud. Con- 

stanţa, pl. Medjidia, pe terito- 

riul comunei Enigea și pe al 

satului Molceova. Se desface 

din dealul Canii, purtînd nu- 

mele de valea Calfa. Merge în 

direcțiune N.-E. către S.-V. 

Brăzdează partea sud - vestică 

a plășei şi cea nord-estică a co- 
munei. Face: hotar între com. 

Enigea și Cocargea. Trece prin- 

tre dealurile Canli și Piribei și 

se deschide în valea Diordin- 

„ Giorman. Este străbătută în toa- 

tă lungimea ei de drumul Medji- 
dia-Enigea. 

Cişme-Culac, za/g,- în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 

- ritoriul com. rurale Hazarlic și 

pe al cătunului Ghiol-Punar, care 

„se află așezat chiar pe această 

vale. Se desface din poalele es- 

tice ale dealului Ghiol- Punar, 

avînd o direcțiune de la N.-V. 

spre S.-E. Brăzdează partea. ves- 

tică a plășei şi cea nord-estică 
a comunei. rece prin mijlocul 

satului Ghiol- Punar, mergînd 

printre dealurile Ceșme-Bair şi 
Mezarlic-Borungea - Bair. Are o 

“lungime de 3 kil., și este aco- 

perită în cea mai mare parte 
de tufărişuri. 

Cişmeaua, sa/, în partea de N. 
a orașului Botoșani, com, Po-   
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„ pouţi, jud. Botoşani, pe piriul 

_Sicna. Are o populaţie de 64 
familii, sai 252 suflete şi o su- 

prafață de 164 hect. ale locui- 

-torilor. Sunt 92 contribuabili. 

Numele satului se crede a 

veni de la cişmeaua zidită în 

partea de N.-V. a satului, des- 

pre care se'zice că ar fi foarte 

vechie, zidită de Ștefan-cel-Mare, 

Domnul Moldovei. 

Inscripția, de pe zid, spune 
că cișmeaua a fost prefăcută din 

noii la anul 18531 Maiii, în 20, 

de diaconul Panaitescu Neculai 

din Botoșani. 

Acest sat se credea fivechiii. 

„Are o biserică zidită la 1847. 

Numărul vitelor este de: 129 

vite .cornute, 12 cai, 202 oi și 

26 mascuri. Sunt 8 stupicu al- 

bine. Este o circiumă. 

Cişmeaua, as, pe teritoriul sa- 

tului Cişmeaua, com. Popouţi, 

jud. Botoşani, format din pi- 
riul Sicna. - ! 

Cişmeaua, foc, jud. Bacăi, pl. 
“Trotușul, com. Oneşti, de pe: 
şesul Malului. 

Cişmeaua-Albă, finivă, în co- 

muna Călărași, jud. Dolj, plasa 

Jiul-d.-j. 

Cişmeaua- de-la-Zăvoiul -lui- 
Popa-Mihalache, cișwea, în' 

tîrgul Horezul, jud. Vilcea, ves- 

tită pentru apa: ei cea bună 

şi ușoară. E așezată pe moșia 

statului. 

Cişmeaua -lui- Vasile, fiuzină, 

în com. Călărași, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j. 

Cişmelei (Dealul-), dea, jud. 
Botoşani. Incepe pe teritoriul 

com. Botoșani, și se prelungește 

“pănă în satul Cișmeaua, com, 

Popouţi, plasa Tirgul. In acest   

CIŞMELELE 

deal, în partea de mijloc, des- 

pre satul Cișmeaua, s'aii găsit 

„cuțite, bucăţi de sabie și chiar 

arme întregi. 

Cişmelei (Măgura-), măgură, 
la Vestul com. Bogdana, jud. 

Teleorman. 

Cişmelei (Piriul-), zîriă, izvo- 
reşte din dealul Deleni, com. 

Fintinele, jud. Botoșani, și se 

„varsă în Girla-Săpata, comuna 

Fintînele. 

Cişmelei (Ponorul-), fonor, co- 
muna Zlătunoaia, pl. Miletinul, 

jud. Botoșani. 

Cişmelei (Valea-), piriz, în plă- 
șile Isaccea și Babadag, jud. 

Tulcea, pe teritoriul comunelor 

rurale Meidan-Chioi (Isaccea) și 

- Alibei- Chioi (Babadag). Izvo- 

rește din dealul Fundul-Burţii ; 
se îndreaptă spre S., în o di- 
recţie generală de la N. la S,, 

brăzdind. partea de E. a plă- 

şei Isaccea şi a comunei: Mei- 

dan-Chioi; și pe cea de N. a 

plășci Babadag și a comunei 

Alibei-Chioi, curge pe lingă dea- 
lurile Bostănăriilor și. Eni-Or- 

mangic-Tepe, și după 7 kil. de 

curs, se uneşte cu valea Chio-. 

serelic, în satul Accadin, pentru 

a forma piriul Accadin, 

Cişmelei (Valea-), vale, jud. 

Bacăi, pl. -Tazlăul-d.-j., de. pe 

teritoriul com. Bărsănești. | 

Cişmelei (Valea-), za, la N. 
de : Oncești-Noi, com, cu ace- 

lași nume, jud. Tecuciii, 

Cişmelele, sa, în com. Tulu- 

cești, pl. Siretul, jud. Covurluiii. 

„. Are 138 familii, Face parte din 

parohia Odaia-Manolache. 

Cişmelele, fînzină, pl.” Olteniţa,



CIȘMELELE 

„jud. Ilfov, cu trei izvoare, în dru- 
mul care leagă căt. Radovanul 
cu căt. Căscioarele, „Are apă 
lună și curge în mare canti: 
tate, prin 3 ţevi. 

Cişmelele, moșie a statului, în 
întindere de 1000 fălci, foastă 
pendinte de biserica Precista 

„din Galaţi, în com. Tuluceşti, 
pl. Siretul, jud. Covuzluiti. - 

Cişmelele- Mici, moșie particu- 
lară, de 386 hect., în com. Fi. 
lești, plasa Siretul, judeţul Co- 

. Vurluiii, 

Ciubida, Zac, în pl. “Sulina, jud. 
| “Tulcea, pe teritoriul comunei 

| rurale . Cara-Orman,. situat în 
partea de V. a plășei şi: cea de 
N.-V. a comunei. S'a format din 

- revărsarea anterioară a giîrlei 
--Litcovul, cu care acum comunică 
“prin două girliţe. Este înconju- 
„rat de. toate. părțile cu stuf. 
Are o întindere aproximativă 

„de 70 hect. Conţine pește de 
"apă dulce, adus de girla Lit- 
covul. Venitul săiă aparține sta- 
tului. 

Ciubota- Roşie, firii, ce curge 
“prin jud. Roman,. pl. Fundul, 
com. Giurgeni, de la N. spre 
S. și se varsă în rîul Birlad, de 
a stînga, lingă hanul Ciubota- 
Roșie și la S. de el, 

Ciubotarul, piriiag, jud. Bacăi, 
l. Trotuşul, ce izvorește. din: 

muntele Cepoiul -și, după ce 
trece prin com. Mănăstirea-Ca- 
Şinul, se varsă în Cașinul, pe 

- malul săi drept. 

Ciubotarului (Balta- -,. baltă, 
pe teritoriul com, Virful-Cîm- 
pului, pl. Berho:netele, jud. Do- 
rohoiiă. 

Ciubucciţa, Zădurice, pe malul 
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- Siretului, jud. Tecutiti,. “pl. Bir- 
„Iadul, com. Duceşti, 

Ciubuctue- Bai, deal, în plasa 
“Măcin, pe teritoriul com, rur. 

: Cîrjelari, și pe al cătunului său 
Iaila. Se desface din dealul Ca- 
le-Bair (un virf al dealului Sa. 
car-Bair, din pl. Babadag, com. 

: Atmagea). Se. întinde spre N, 
avînd o direcțiune generală de 
la S.-V. spre N.-E., brăzdind 
partea sud-estică a plăşei şi pe 

„cea estică a comunei, Se pre- 
lungește spre.. V. cu dealul 
Orta-Cuirac și spre E: cu dea- 
lul. Ghiobilche.Bair. Din el își 

„iai naștere două văi care for- 
„„mează valea Orta-Chioi, precum 

şi valea Homurlar. Se ridici pănă 
„la o înălțime de 305 m. Este tă- 

„iat de drumurile comunale Iaila- 
Atmagea-Homurlar- Orta- Chioi, 
"Este acoperit cu livezi, tufări- 

| șuri şi puţine păduri, 

Ciubucul, munte, jud. Suceava, 
între comunele Broșteni și Șa- 

„rul: Dornei. A 

Ciubucului (Valea-), vale, pe 
proprietatea Stănești, pl. Mar- 
ginea, jud. Vlașca. 

Ciucanica, deal, în jud, R.Să- 
rat, pl. Orașului, com. Broșteni. 

- Se desface din muntele Chiciura, 
„ brăzdează partea de V. a co- 

„ munei, prin cătunul Vulcăneasa, 
. și se. termină în “riul Milcovul, 

„- Este acoperit cu păduri şi pă- 
Șuni, 

Ciucăneasa, puire vechie a sa- 
- ului Hirsa, pl. Podgoria, jud. 

Prahova. 

Ciuicăneasca, vale, com. Hirsa, 
pl. Podgoria, jud. Prahova. 

Ciucea, cătun, la N-V. .com. Ti- 
chilești,. în, dreapta șoselei Brăi- 

  
  

  

  

CIUCIUCUL 

la-Călărași, ca la ş “il, spre 
NV. de Tichileşti. Vatra sa- 
tului cu izlazul locuitorilor este 
de 700 hect. Are :0 populaţie 
de .270  iocuitori : (144 bărbaţi 
și 124 femei), cari locuesc în 
38 case. Știu carte 6 persoane. 

Vite-sunt: 473 vite mari cor- 
nute, 65 cai și 21 rîmători, 

Ciucea, Jiji mare a Domeniu. 
lui Brăilei, cu' case de lacuit 
pentru arendaș și pentru oa- 
menii de serviciu, la 3 kil spre 
S.-V. de cătunul Ciucea, pe par- 

- tea stingă a șoselei Brăila-Că- 
lărași. Intinderea terenului dij- 
mei e de 50 hect., 

Ciucea, moo;/ă, jud. Brăila, în 
dreptul cătunul ii Ciucea, tăiată 
de şoseaua Brăila-Călăraşi, 

Ciuceveni, numire ce se dă de 
locuitorii. satului Suceveni, jud. 
Tutova. - 

Ciucheri, Za/7ă, în com. rur. Go- 
goși, plasa Blahniţa, jud. Mehc- 

“dinți, 

Ciuchilă, /ea/, situat în raionul 
com. Matca, pl.. Nicorești, jud. 
Tecuci, 

Ciuchinarilor (Vatra-), partea 
estică a satulu? Dolhasca, jud, 
Suceava. 

Ciuchiţi, za/a/a, dm com. rur, 
Sinești, plasa Olteţul-d.-s., jud. 

„Vilcea. 

Ciuciucul, daf, la V. com. Se- 
garcea-din-Deal, judeţul Telcor- 
man, spre” piriul Siului. Pe a. 

„cest deal sunt sădite viile locui- 
- torilor, . 

Ciuciucul, agaș, în com. rur, Ci: 
reșul, plaiul Cerna, jud. Mehe- 
dinţi,



CIUCIUL 

Ciuciul, sal, pendinte de comuna 
:. Ursoaia, pl. Mijlocul, jud.. Olt, 

E situat pe luncă, în dreapta 
gîrlei Plapcea şi sub dealul Go- 

- laşul. Are 180 locuitori, cei mai 
mulți moșneni. Sunt 7 loc. îm- 
proprictăriți după legea rurală. 
Ei posedă: $o boi, 30 vaci, 25 
cai, 540 oi și 70 porci, Aci se 
află O biserică, fondată la anul 
1819 de Mateiii Ciuciu, Dumi- 
tru Ciuciu şi alții. 

Ciuciul, za/e, în com. Sărulești, 
căt. Țurloești, jud.. Buzăă. In- 
cepe din localitate și se scurge 

"în valea Pecenega.! 

Ciuciure (La-), sorginte de apă 
în com. Măgura, căt. Unguroiul, 

- jud. Buzăi, care curge în mare 
„ Volum, pe patru guri saii ciuciure. 

Ciuciureanca, va/z, în comuna 
Cislăul, căt. Scărișoara, judeţul 
Buzăiă. Incepe din Fundul-Se- 
ciului și se scurge în Buzău. 
In timp de ploaie vine mare 

"şi inundă adesea lunca Cislău- 
lui, cauzind pagube. 

Ciuciurele, căzu, al. com. Băeşti, 
jud. Buzău, cu 110 locuitori și 
23 case, 

Ciuciurele, pâriă, în judeţul R.- 
Sărat, pl. Marginea-d.-s., com. 
Bordeşti. Izvorește din Dealul- 
Nucilor, udă partea de E. a co- 
“munei şi merge de se varsă în 
riul Rîmna, mai sus de cătu- 
nul Fercheşti,.al comunei Dra- 
gosloveni, după un curs de ş 
kilom. 

Ciuciurelor (Dealul-), dea/, în 
comuna Măgura, căt. Unguriul, 
jud.. Buzăi, acoperit cu livezi 
și porumb; de sub dinsul în- 
cepe izvorul apei de la Ciuciure. 

Ciuciurul, su-zvizie a cătunului 
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Scărișoara, din comună Cislăul, 

jud. Buzău. 

Ciuciurul, îsvor, vine din raio- 

nul com. Chiojdeanca, județul 

“ Prahova. Se împreună în com. 
Salcia, pl. Podgoria, cu 'alte iz- 

-voare și formează gîrla Salcia, 

Ciuciurul, gîr/ă, izvorește din 
muntele Ciortea şi udă comuna 

Călugăreni, pl. Cricovul, jud. 
Prahova. ” 

Ciuciurul, va/e, comuna Podeni- 

Vechi, pl. Podgoria, jud. Pra- 

hova. 

Ciuciurului (Coasta-), co/ină, în 

com. Tisaul, căt. Pisculeni, ju- 
dețul Buzăi, acoperită de pă- 
dure. 

Ciuciurului (Izvorul-), sszor, 
com. Mărunţișul, căt. Măguri- 
cea, jud. Buzăii. Incepe de la 

coasta Boldanului și se scurge 
în rîul Buzăii. 

Ciuciurului (Muchea-), co/ină, 

„parte goală, în comuna Băești, 

cătunul Ciuciurele, judeţul Bu- 
zăi, d'alungul malului stîng al 

riului 'Slănic.. 

Ciuciurului (Vîrful-), fisc, în 

cătunul și com. Pătirlagele,' jud. 
Buzăi, culminaţie a muntelui 
Muscelul. 

Ciuciuveni, pădure, în com. Ro- 

gojeni, pl. Horincca, jud. Co- 
vurluiă, 

Ciuciului (Dealul-), co/znă, în 
com. “Mănești, jud. Buzău, pe 

hotarul despre com. Minzălești, 
acoperită de pădure, 

Ciucur-Chioi, sat, în jud. Con- 

stanta, pl. Silistra-Nouă, cătu- 
nul comunei Enișenlia, Situat în   

CIUCUR-CIIIOI : 

. partea de E. a.plășei şi cea de 
-N.. a comunei, la 10: kil. spre 

NV, . de satul Enișenlia, reşe- 

dința comunei, pe ambele ma- 

luri ale .văei Ciucur - Chioi, la 

poalele estice 'âle dealului Ar- 

palic şi la cele vestice ale dea- 
"lului. Ciucur- Chioi; satul e în- 

conjurat cu păduri și tufărișuri, . 
Intinderea totală e de 966 . 

hect., din cari 40 hect. ocupate 

de vatra şi grădinile satului. 

Populaţia e de 42 f familii, sai 

15 suflete, 

Ciucur-Chioi, dea, în:jud. Con-: * 

„stanța, pl. Silistra - Nouă, com. 

Enișenlia, căt. Ciucur-Chioi, de 

la care și-a luat și. numele, Se 

desface din dealul 'Baş- Punar- 

Sirti; se întinde spre N:, într'o - 

direcție de la S. la .N., printre 

văile Derinea - Ceair, sai Beili- 

cul, şi adiacenta sa, valea Ciu- 

cur- Chioi, brăzdind partea es- 

tică a plășci şi cea' nord-vestică 
a comunei. La poalele sale ves- 

tice e așezat.satui Ciucur-Chioi 

şi la cele estice satul. Bazîrgian, 
“pe cari le domină prin înălți- 

mea sa de 11ş m, E. tăiat de 

un drum comunal Bazirgian-Ciu- . 
" cur-Chioi. Este acoperit cu pă- 

duri frumoase, tufărișuri şi pă- 

șuni. De aci, vederea se întinde . 

d'asupra văei Beilicul și orășe- 

lului Cuzgun. 

Ciucur-Chioi, za/e, în județul 

Constanţa, plasa Silistra-Nouă, 

com. Enișenlia, cătunul Ciucur: 

Chioi, de la care și-a luat nu- 

mele. Se desface din Baş-Punar- 

Sîrti ; se îndreaptă spre N., în 

direcție S.-N., prin păduri și tu- 

fărișuri, printre dealurile Ciu- 

cur-Chioi și Arpalic. Trece prin 

satul Ciucur-Chioi, și,. brăzdind 

partea estică a plășei și. nord- 

"vestică a comunei, se deschide 

în valea Beilicul, pe stinga, nu 

departe de orășelul Cuzgun,



CIUCUROVA 

„ după un drum de 5 kil. Prin- 
trinsa merge un drum vecinal 
Ciucur-Chioi-Teche-Chioi. 

Ciucurova, com. rur., în pl. Ba- 
- badag, jud. Tulcea, situată în 
partea vestică a județului, la 38 
kil. spre S.-V. de orașul Tul- 
cea, capitala județului, şi în par- 

tea vestică a plășei, la 16.kil. 

spre N.-V. de orașul Babadag, 
reședința plășei. 

Hotarul amănunțit al comu- 
nei este acesta: Plecînd din vîr- 
ful Sivri-Tepe, al dealului Bac- 
Ceiș, se îndreaptă spre S.-E. 
printre dealurile Jidini şi Pelitu, 
pănă în virful Jidini; de aci o 
ia spre S., pe la poalele dea- 
lului Jidini, taie valea Jidini, ur- 
„mează puţin Valea-Călugărului, 
pe care o părăsește spre a tăia 
piriul Ciucurova, saii Slava-Cer- 

cheză, printre satele Ciucurova 
și Slava-Cercheză și urcă dealul 
Ciucurova; urmează spre V. mu- 

- chea acestui deal, pănă în drep- 
tul satului Ciucurova; de aci o 

„ ia spre S.-V. pe drumul comu- 
- nal Ciucurova- Topologul, taie 

valea. Chirișliva, urcă dealul Baş- 
- Punar, și dă în hotarul jude- 

țului; o ia spre N.-V. pe mu- 
chea dealului Baș-Punar, trece 

„peste dealul Chirișliva și se o- 

„preşte în dealul Topologul, no- 

dul central al dealurilor Dobro- 

gei; din acest deal o ia spre 

N.-E., pe la poalele lui, taie pi. 

"riul Aram-Ceşme, sati Slava-Cer- 

„cheză, valea Atmagea, valea 
Dulgherul, pănă în dreptul sa- 

- tului Atmagea; de aci oia spre 
E., pe muchea dealului Bac-Ceiș 
pănă în virful Sivri- Tepe, de 
unde am plecat. Forma lui este 
“aceea a unui trapez neregulat; 

lungimea perimetrului e de 44 
kil., iar întinderea totală este 

"de 5982 hect. 

- Marginile comunei sunt: la 
N. și N.- V.. se învecinește cu   
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com. Atmagea, de care se des- 
parte prin dealul Bac-Ceiș, va. 
lea Dulgherul și dealul Topo- 
logul; la V. .cu com. Topolo- 
gul, jud. Constanţa, despărțită 
prin dealul Baş-Punar; la S. și 
E. cu com. Slava-Rusă, despăr- 
țită prin dealul Ciucurova şi Va- 
lea-Călugărului; la N.-E. cu co- 
muna Baș-Chioi, de care se des- 
parte prin dealul Pelitul. - 

Dealurile sunt numeroase; 
mai tot teritoriul ei este brăz- 
dat de ele; principale sunt: 

"dealul Cirjelarului, la N.-V.; la 
V. Baș-Punar, Topologul; dea- 
lul Bac-Ceiș, la N.; dealurile Dul- 
gherul şi Chirişliva, la V.; dea- 
lul Pelitul, la N.-E.; dealul Sivri- 
Tepe (deal ascuţit), la N.; dea- 

- Iul Ciucurova, la S.; dealul Criș- 
lui, la V.; Dealul-Alb (numit așa 
de la coloarea pămîntului, fiind 
nai multă cretă într'însul), lîn- 
gă Ciucurova; Dealul. Călu- 
gărilor, la E., (la poalele lui 
trăiau nişte călugări, ce voia 
se fundeze și o mănăstire, de 
unde și numele lui); dealul Ce- 
tatea - Vechie, tot la E. (numit 
ast-fel după niște ruine ce se 
aflaii pe muchea lui); la N.-E. 
mai este dealul Jidina, sai 
Jidini, cu multe izvoare; la poa- 
lele-i estice este o carieră de 
piatră a statului; dealul Jidina- 
Mică; dealul Caragea, la E. și 
N. Pe valea dealului. Caragea 
să găsesc două fîntîni săpate 
de niște familii romine, cari vo- 

iai să fundeze aci un sat, însă 

ai fost gonite pe malul Du- 

nărei de către Turci. Toate 

aceste dealuri sunt acoperite 
cu păduri întinse și frumoasc; 
unele din .cle sunt pietroase. 

Apele cari udă com. sunt: va- 

lea Ciucurova, sai Slava-Cerche- 
ză, numită mai sus de Ciucurova, 
valea Haram-Ceșme, la S.; afluen- 

"ţii săi sunt: Valea-Popei, la V.; 
„valea Chirișliva, la S.; Valea-Dul- 
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gherului unită cu valea Atma- 
gea, la V.; valea Jidina, afluent 

al piriului Taiţa, la N.; Valea- 
Călugărului, la E. Valea Ciucu- 
rova trece prin mijlocul satului, 
despărțind mahalaua: tătărească 
de cea rusească. - 

Are un singur cătun, cel de 

reședință, împărţit în două ma- 
halale: tătărească și rusească. 

Intinderea totală a comunei 

este de 5982 hect., din cari 97 
hect. ocupate de vatra satului, 
1885 hect. ale lociitorilor, şi 
4000 hect. ale statului, mai 

toate păduri. 
Populaţiunea este amestecată 

şi compusă din cinci naționalități: 

Germani, Ruși, Turci, Romini 

și Evrei. Sunt în comună 144 fa- 

milii, cu 759 suflete. După națio- 

nalitate sunt: Germani, 77 fam., 

cu 404 sufl.; Ruși, 33 familii, cu 

201 suflete; Tătari, 28 familii, 
cu 125;suflete; Romini, 6 fa- 
milii, cu 19 suflete, şi Evrei, 3 
familii, cu 11 suflete. 

In comună e o școală, fon- 

dată, în anul 1883, de locuitori; 
are 10 hectare pămînt. In a-: 
nul 1893—94 a fost frecuentată 
de 66 elevi. E o biserică orto- 
doxă rusească, făcută de lemn, 
în anul 1820, de unul Naum ; 
azi deservită de. 1 preot și 1 
cîntăreţ. a 

În com. sunt: 240 plugari, 
1 timplar și 1 dulgher. Se află 
2 mori pe apă și 1 cu aburi. 

Vite sunt 1736 capete, din 
cari: 375 cai, 24 boi, 187 vaci, 
450 oi, 170 capre și 530 rimă- 
tori. , 

Sunt 2 comercianți, . 
Budgetul comunei este la ve- 

„nituri de 3230 lei și la chel: 
tueli de 3100 lei. 

Sunt 110 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt dru- 

murile comunale ce trec prin co- 

mună, ca: Topolog (Constanța) 

Ciucurova, ce duce prin co-



* Ciudomirul, sai 
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muna Baş-Chioi la Tulcea, spre 
Cirjelari, spre Urumbeni (Cons- 
tanţa), spre Atmagea şi spre Baș- 
Punar; Slava -Cercheză - Slava: 
Rusă-Babadag. Aceste drumuri 
sunt neşoseluite, mai muit .na- 
turale. 

Ciucurova, șir de dealuri, în 
plasa Babadag, .judeţul Tulcea, 
şi pe teritoriul comunelor ru- 
rale Ciucurova, și Slava - Rusă, 

Este o prelungire estică a dea- 

lului Chirișliva, cu o direcţiune 

generală de la N.V. spre S-E, 
în formă de semicerc, brăzdind 

partea vestică a plășei, cea su- 

dică a comunei Ciucurova și cea 

vestică a comunei Slava-Rusă. 
Se întinde printre piraiele Sla: 

.va-Cercheză (numit prin dreptul 

lui, Valea-Ciucurovei) și Slava: 
Rusească (purtind pe aci numele 
de valea Baş-Punar). Valea Ciu- 

curova curge pe la poalele lui 
nordice. Are .o înălțime de 335 
m.y dominind asupra satelor 

Ciucurova, Baș-Punar,: a văilor 

cu același nume, și asupra dru- 

murilor cari îl întretaie. Este 
acoperit în cea mai mare parte 

cu .păduri, și pe muchii cu pă- 

Șuni. : 

Ciucurova, alt pume al piriului 

Slava - Cercheză, județul Tul- 

cea, nume pe: care îl .poartă 

pe întreg teritoriul comunei 

Ciucurova, de la care și-a luat 

numele, și pănă în satul Slava- 

Cercheză, de unde își ia numele 

lui adevărat, 

. Ciudin (lazul-lui-), az, în supra- 
față de 1 'falce, 40 prăjini, pe 

"moşia Lămășeni, judeţul Su. 
ceava. 

Ciudamirul 
şiră de munți, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, comuna Brusturoasa, 

"care se ramifică din munţii. Tar- 

7 

Ciudului (Izvorul-), 
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căul-Mare, trece pe graniță, prin 

virfurile Ciudomirul-Mare, Ciu- 
„_ domirașul și se 'curmă până în 

Valea-Camiîncăi și a Trotușului. 

Prezintă şi virful Sociurul. Inălţi- 
mea mijlocie a culmei este de 
590 m. în aproximaţie. 

Ciudomirul, dî7/ de munte, jud. 

Bacăă, plasa Muntelui, comuna 

Brusturoasa, din şira Ciudomirul, 

așezat pe granița austriacă, în 
colțul de N.-V. al districtului Ba- 

căii. Inălțimea lui e de 1664 m. 

Ciudomirul, zîrîă, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, com. Brusturoasa, care 

obirșeşte pe povirnișul meri- 
dional al muntelui cu același 

nume. Are cursul întreg pe 

graniţă, de la N. la S., cu o 

lungime de 7500 m. și se varsă 

d'a stinga Trotușului, la Palanca. 

Ciudomirul-Mare, zane, jud. 

Neamţu, pe hotarul Transil- 
„vanici, situat lîngă muntele Tir- 

hoașul. Are o înălțime de 1681 
metri. 

Ciudomirul-Mic, sai -Ciudo- 

miraşul, vî7/ de munte, jud. 

Bacăiă, plasa Muntelui, comuna 

Brusturoasa, din şira Ciudomi- 

rul, situat la: S. de Ciudomirul- 

Mare. 

vor, în 

„com. Calvini, jud. Buzăii. Incepe 

din muntele Teișul și se scurge 
în Bisca-Chiojdului, 

Ciufa (Ciufa-Neamţului), zz- 
mire: dată nantelui Titilele, din 

com. Pătirlagi și muntelui Sal- 

cia, din com. Calvini, de pe ho- 

tarul jud. Prahovei, jud. Buzău 
Ambele sunt puncte trigonome- 
trice. 

Ciufoiul, Zac, în jud. Buzăii, com. 
Goideşti, căt. Brătilești.   

CIUIA 

Ciugheşul, saz, jud. Bacăi, pl. 
Muntelui, com. Brusturoasa, si: 

tuat pe ambele maluri ale pi- 
riului Ciughieşul, pănă la con: 
fluența sa cu Trotușul, şi anume 
pe o lungime de 10 kil. Centrul 
satului este la o depărtare de 
8920 m. de satul Brusturoasa, 

Are o biserică catolică, clădită 
de locuitori, cu ajutorul primă- 
riei, în anul 1888; 3 ctrciumi. 

„ Capi de familie sunt 138, sati 

608 sufl., dintre care aproape 
jumătate: Unguri, ces'aii stabilit 
în această localitate de mai multe 

secole. - 

Vite sunt:: 50 cai, 316 vite 

cornute, 38 porci și 36 capre. 
Se găsesc 5 herestraie de apă 

Și o moară. 

Ciughşeul, zoşiz, judeţul Bacăii, 
pl. Muntelui, com. Brusturoasa, 
cu o întindere de aproape 5000 

hectare, 

Ciugheşul, piriz, judeţul Bacăi, 
pl. Muntetui, com. Brusturoasa, 
care, venind din Ardeal, de la 
satul Codărești, curge pe gra- 
niţă pe o lungime de 3 kilo- 
metri și apoi prin Romînia, cu 
direcţia S. spre N. Se varsă 
d'a dreapta riului Trotuşul, la ! 
satul Ciugheșul, după un curs 
de 14 kilometri şi după ce se 

" încarcă pe stînga cu piriiașele : 
Haușul şi Voica. 3 

Ciuha, sai Malul-Sărat, deal, 
jud. Gorj, formează țărmul drept 
al Gilortului, de la confluenţa 
piriului Baia-de-Fier cu Gilortul, 
pănă în dreptul. cătunului Băl- 
cești, separind apele  pîriului 
Ciocadia de ale Gilortului. 

Ciuha, deal, la N: comunei. si. 

rineasa, plasa - Oltut-d.-s,, jud. 

Vilcea. 

Ciuha (In-deal-la-Ciuhă), dea?
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com. Poenărei, plaiul i Nucşoara, 
“jud. ] Muscel, 

Ciuha (In-virf-la-Ciuhă), "Joc 
îzolat, în căt.: Piatra, com. Bă- 

deni - Ungureni, plaiul Dîmbo- 
- vița, jud, Muscel, 

Ciuhoiul, căzu, al comunei Gu- 

ra-Sărății, jud. -Buzăi, situat pe 

coastele de Sud ale muntelui 

“Ciuhoiul.. Se află situat într'o 

frumoasă poziţie. Are 60 locui. 
tori, locuind în-21 case... 

Ciuhoiul, colină, în jud. Buzăi, 

“com. Gura-Sărății, care începe 
“din Virful - Vladimirului și se 

continuă pănă: în- dealul Gruiul. 

E acoperită de păduri, livezi și 

vii renumite. Face hotar des- 

pre com. Pietroasa-d.-j. 

Ciuhoiul, moșie, în jud: Buzăi, 

com. Gura-Sărăţii, căt, Ciuhoiul. 
Are 230 hect., din care 100 

vie şi. arături, restul pădure. 

Ciuhuiul, zrelungire a dealului, 
dintre șesul Prutului şi . Valea- 

“Parului, com. Măstăcani, plasa 
„Prutul, jud. Covurluiii. 

Ciuhurezul, pisc, la E. de com. 
„ Valea-Popei, pl. Riurile, judeţul 
Muscel. 

Ciuleeşii, mahala, în com. rur, 
Stîngăceaua, pl. Motrul-d.-j., ju- 

“. dețul. Mehedinţi. 

Ciulei (Iazal-lui-), iaz, format 
de Șomuzul-Mic, în: com. Giur- 

„> gești, jud. Suceava, în supra- 
față de o falce. 

Ciuleiul, deal, spre E. comunei 
* Scundul, pl. Oltul-d.-s., judeţul 
Vilcea, care separă yalea Cir- 
stea de Valea-cu-Apă,... 

"judeţul Bacăii, Ciuleiul, iri, 
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pl. Trotușul, comuna Doftana, 
__care desparte moşia Doftana de 
"Bogata şi se varsă de-a stînga 
Trotușului. * 

Ciuleiul, va/z, com, Șuşani-d.-s., 

pl. Oltul-d..j., jud. Vilcea. 

Ciuletele, va/e, în partea de S.a 
comunei Dirmonești, plasa Fili- 

„pești, jud. Prahova. 

Ciulina, Za/ză, formată din revăr- 

sările Siretului, situată în par- 
tea de V. a satului Ilomocea, 

pl. Berheciul, jud. “Tecuciii. 

(Vezi Silinești, .saș, Ciulineşti. 
com. Bivolari, pl. Turia, jud. 

Iași). | 

Ciulineşti (VeziUnsa, mănăstire, 

com. Feredieni, pl. Coșula, ju- 
deţul Botoşani). 

Ciulineţul, . fa/fă, formată din 

vărsăturile Prutului, în comuna 

Folteşti, plasa Prutul, 

Covurlui. 

Ciulini-Mari, zesere, jud. Brăila, 

» situate la S; de iezerele Fru- 

moasele, între Vilciul și Bindoiul. 

Ciulini-Mici, zezere, jud. Brăila, 

situate la S. de Ciulini-Mari, în- 

îre Vilciul şi Băndoiul. 

Ciulinoara,. Baltă, pe sesul Sire. 

tului, în com, .Călinești, plasa 

Siretul, jud. Botoșani, 

Ciulinosul, mașină, în supra: 
"faţă de Soo m. p., în comuna 

“. Dolhasca, jud. Suceava... 

Ciulneţul, 74, în jud: Tulcea, 

- plășile Măcin şi Isaccea, pe te- 
ritoriul comunelor rurale Pisica, 
Văcăreni (Măcin) şi Luncaviţa 

“ (Isaccea). . Se desface "din ' Du- 
năre, din dreptul. milci S7, de 

  
judeţul 
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“lingă Movila-Candonului; se în- 
dreaptă spre E., -tăind d'alun- 
Sul grindul Pisica; trece prin 
satul Pisica, o ia apoi spre S.- 

„V., pănă în dreptul grindului Ciu- 
pitoaia, de unde se îndreaptă 
spre S..E., trecînd pe la 2 kil. 
spre E. de satele Gărvanul și 
Văcăreni. Face apoi un cot spre 
S., pănă la confluența cu Gir- 
la-Mare; pănă aci curge numai 
prin stuf: de aci, întrînd „pe 
teritoriul comunei Luncaviţa, se 
apropie de uscat, mergînd pa: 
ralel cu cl; ia o direcţie conti- 
nuă spre E. cu:mici cotituri, 

- trece pe la poalele nordice ale 
dealului Milanul, de unde apucă 
spre S., trecînd aproape de sa- 
tul Luncaviţa, de unde apucînd 
spre E., mai sus de satul Ra- 
chel, merge de se varsă în 
Dunăre, pe dreapta, în dreptul 
milei No. 71.- Cursul săi are o 
lungime de 22 kil., brăzdînd 
partea nordică a plășilor Măcin 
și Isaccea și a comunelor. Pisi- 
ca, Văcăreni și Luncaviţa. Ma- 

- lurile sale sunt joase, și,: de la 
dreptul satului Văcăreni pănă 
la vărsare, sunt plantate în mod 
natural, pe două şiruri, sălcii, cari 
îi dai aspectul unei alce,. Pe 
lingă ea merge drumul comu- 
nal Pisica - Luncaviţa, In ea se 

scurg, pe dreapta bălțile Tinda, 
a-Cluciului,. Girla-Mare, Valea- 
Nevestelniţei, a-Glodului, pîriul 
Luncaviţa, văile Ciairului și Tu- 
riacul; pe stînga, balta. Crapia. 

Ciulniţa, com. rur., în plasa Ia- 
lomiţa- Balta, judeţul Ialomiţa, 
situată pe pațtea dreaptă 'a rîu- . 
lui Ialomiţa, între comunele Lar- 
ga și Bora. 

Teritoriul comunei coprinde 
trei moșii și se întinde din rîul 

- Ialomiţa, spre S., pe cimpia Bă= 
răganul, pănă mai spre S.: de 
linia ferată Bucureşti. Feteşti, pe 
o suprafață de r2grohect., din
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cari 80 hect. pădure și restul 
pămînt de cultură. 

Sunt împroprietăriți 176 locui- 
tori și neîmproprietăriți 126. 

Se compune din satele Ciul- 
niţa şi Livedea și din cătunele 

(tirlele): Rădana, Grindul, Pa- 

tru-Punţi, Ulucile-Lungi, Maica- 
* nul-Mare, Maicanul-Mic, Virto- 
“pul, Măcrişul, Sălcioara, Moş: 

Mihaiu, Puţul-Noi, Calul, Lun- 

ca, Băjeşti, Fringhiile și Valea- 

|ui-Asan, 

Populaţiunea comunei este 

de 1370 locuitori, din cari 290 

capi de familie şi 1089 membrii 

de familie. Sunt: 724 bărbaţi 

“şi 655 femei; 1372 Romini, 1 

Grec, 4 Bulgari și 2 Germani; 

1377 creștini ortodoxi și 2 ca- 

iolici; 391 agricultori, 5 mese- 

riași, 4 comercianți, 4 avind 

profesiuni libere, 98 muncitori 

și 52 servitori. 

Știu carte 213 persoane, 

Vite: 603 cai, 1204 boi, 3600 
45 bivoli, 6 asini 

şi 250 porci. 

Venitul com., în 1887—1888, 

era de 4592 lei şi cheltuelile de 
5288 lei. 

Sunt 2 şcoli, una de băeţi, 

cu 58 elevi şi una de fete, cu 

16 eleve, 

In comună este o biserică, 

deservită de 1 preot și 2 dascăli. 

Partea de S. a teritoriului 

comunei este traversată de li- 

nia ferată Bucureşti-Fetești, a- 

vind pe teritoriul comunei sta- 

ţia Ciulniţa, pe Bărăganul. De 

la S. spre N. trece linia ferată 
Călărași-Slobozia. 

Ciulniţa, co. rur., pl. Podgoria, 

. 
e. 

jud. Muscel, la S. de Cimpu- 

lung, 74 kil. departe de acest 

oraș și 18 kil. departe de sub- : 

prefectură. | . 

Se compune din 2 cătune: 

- Ciulniţa și Prundeni. Inainte vre- 

„me s'a numit Podul-Piuliţei. 

65186, Marele Dicționar Ge grafic. Vl. 17, 

= 

„gea din anul 1864, 

„ciului 
serici sunt deservite de 2 preoţi   
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Este situată pe ambele ma- 
luri ale girlei Budiștcanca, care 

străbate com. de la N. spre S. 

Are o 'populație de 763 lo- 
cuitori, 371 bărbaţi și 397 fe- 
mei, cu 165 capi de familie, 
cari trăesc în 165 case, 

Locuitorii se. ocupă cu agri- 
cultura și puțini ca comerciul. 
In comună sunt 42 stupi cu 
albine. 

Locuitorii „ai 122 boi, 147 

vaci, 22 cai, 904 0i, 133 porci 

şi 2 bivoli, , 

Comuna este înconjurată spre 

N. de vii şi păduri cu stejar, 

fag şi gîrniță ; iar în cele-l'alte 
părți, de livezi cu pruni, meri, 

peri, cireși și nuci. 

S'ai împroprietărit, după . le- 

102 loc,, 
pe moşiile: Mănăstirea-Cotroceni 
şi a d-lui Lazăr Calenderoglu. 

Comuna are 125 contribua- 

bili. Venitul ei (1889—90) se 

urcă la suma de lei 1680 şi 

. cheltuelile la 1450 lei.. 

Peste girla Budişteanca este 
un: pod de lemn, numit Podul- 

Piuliţei, care înlesnește comu- 
nicația spre Leurdeni și Glim- 

bocata. Prin comună trece şo- 

-seaua naţională Bucureşti. Pite- 

ști și alte trei șosele comunale. 

Pănă la construcția șoselei na- 

ționale comuna era situati mai 

sus; apoi locuitorii s'au stră- 

mutat, așezîndu-se pe linia șo- 

selei. Aci sunt 2 biserici: una 

cu hramul Sf. Paraschiva, așe- 

zată afară din comună, zidită 

- cu cheltuiala locuitorilor, la a- 

“nul 1814, și a doua, cu hramul 

Sf. Impărați, clădită în anul 

1888, de d-l M. Eustatiade, pe 

moșia sa, Ciulniţa. Atit clădirea, 

cit și materialul destinat servi- 

este bogat. Ambele bi- 

și 3 cintăreți,.: 

-In anul 1890, d-i M. Eusta-: 

tiade, proprietar, a construit un !   
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“local de şcoală, cu care a- chel- 

tuit 25000 lei, dotindu-l cu mo- 
bilier și cu toate cele trebuin- 

cioase, 

Ciulniţa, sa, în judeţul Ialomi- 

ţa, plasa Ialomiţa-Balta, situat - 

parte pe ţărmul drept al rîului 

Ialomița, sub coasta Bărăganu- 
lui, parte d'asupra coastei. 

In acest sat se coprinde și 

fostul sat separat Amza, 'care 

astăzi este contopit cu Ciulniţa. 

„Are o școală de băeți și una 

de fete. 

In sat este o biserică deser- 
vită” de un preot și doi dascăli. 

Ciulniţa, saz, face parte din co- 

muna cu acelaşi nume, judeţul 

Muscel, Are o populaţie de 378 

locuitori, 178 bărbaţi și 200 fe- 
„mei, din cari 9o capi de fami- 

lie. Aci este reședința primă- 
riei. 

Ciulniţa, stajie de dr-d.f., jud. 
Ialomița, pl. Balta-lalomiţa, com.” 

- Ciulniţa, pe linia București-Fe- 

teşti, .pusă în circulație la 17 
Noembrie 1886, între staţiile 

Ghimpați (13 kil.) şi Mărculești 

(12.2 kil.) și pe linia Călărași- 

Slobozia, între staţiile Siliştea 

„(12 kil.) și Mărculești (12 kil.). 

Inălțimea d'asupra nivelului Mă- 

rii de 38,67. Venitul acestei . - 

stații pe anul 1896, a fost de : 

77692 lei, 75 b. 

Ciulniţa, zae, ce purta satul 

Malul-Mare, jud. Dolj, pl. Oco- 
lul, către 1845, cînd se afla pe 

malul drept al rîului Jiul. 

Ciulniţa, deal, - în. raionul comu-. 

nei- cu același nume, jud. Mus- 

cel, pe care se cultivă 10. hec- 

tare vie. 

Ciulniţa, altă, pl. Jiul. Aj, co- 

muna Grindeni, jud. Dolj. 

5?
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” Ciulniţa, Za//ă, formată de pi- 
rîul Ciulniţa, în jud. R..Sărat, 
pl. Gradiștea, comuna Vălcelele. 
Este așezată în partea de E. 

a: comunei; se întinde și în 

teritoriul comunei Gradiștea-d.- 

j. Este proprietatea statului. 
Are o întindere de 400 hect., 

și produce un venit de 1000 
"lei anual. 

- Ciulniţa, însu/ă, în Dunăre, pro- 

prietate a statului, în dreptul 
com. Celeiul, din pl. Balta-Ol- 

tul-d.-j., jud. Romanați. 

Ciulniţa, zădure de salcie, în jud. 

Ialomiţa, plasa Ialomița-Balta, 

com. Ciulniţa, pe țărmul drept 

al rîului Ialomița. Are o supra- 
„față de şo hect. 

Ciulniţa, picher de granifă, pe 

Dunăre, al VII-lea, începind din 

spre Dolj, în dreptul comu- 

nei Gura-Padinei, județul Ro- 
manaţi, 

A Aa 
Ciulniţa, ziriz, în jud. R.-Sărat,. 

pl. Grădiștea, com. Vălcelele. 

Se formează din mai multe pi- 

raie, ce brăzdează teritoriul co- 

| munci, şi din ploi; udă mijlo- 

cul comunei, trecînd chiar prin 

cătunul de reședință, și merge 

de se varsă, după un curs de 

10 kil., în balta Ciulniţa, la E. 

comunci, 

„Ciulniţa, vă/cea, în jud. Vlașca, 

ce vine din Corbi-Mari, trece: 

pe proprietatea Corbi-Ciurgi, 
despre Argeș și se scurge apoi 
în Argeș. 

“Ciulpanul, dea/, în com. rur, Ji- 
doștiţa, pl. Ocolul-d.-s,, judeţul 
Mehedinţi. 

Ciumacov, grind, în pl. Sulina, 
jud. Tulcea, pe teritoriul com. 
tur. Sf. Gheorghe (Cadirlez), si-   

tuat în partea sudică a plăşei 
Y 

și S.V. a comunei. Se desface 

din Grindul-Călugărilor; se în- 

tinde spre E., avînd o direc- 
“ţiune generală de la V. la E. 
brăzdind partea de S. a stufu- 
lui care-l înconjoară, şi se ter- 

mină pe malul mării. Distanța 

nu e de cit de-1 kil. între el 

şi apele mării. Forma lui e lun- 
guiaţă şi se aseamănă cu aceea 
a unui herăstrăii. Lungimea sa 
e de 100., iar întinderea sa to- 

tală e de vre o 8o hect. Este 

neproductiv, fiind acoperit cu 
nisip. 

Ciumagi, co. zur., plasa Cerna- 

d.s., jud. Vilcea, compusă -din 

trei cătune: Păsculești, Buneşti 

şi Bărluiul. Este situată pe Pis- 
cul - Bisericei, pănă în dealul 
Inurilor, la 80 kil, departe de 

capitala judeţului. Are o popu- 
lație de 792 loc. (384 bărbaţi 
şi 408 femei); 290 capi de fa- 
milie; -200 contribuabili, cari lo- 
cuesc în 300 case, 

In: comună sunt 2 biserici 
de zid. 

Locuitorii sint moșneni. Știu 
carte 50 de persoane. 

Toată comuna se întinde pe 

o suprafață de şoo hect, 

Veniturile comunei se urcă 

la 1307 lei anual și cheltuelile 
la 1153 lei. 

E brăzdată de dealurile: Cer- 
nei și Inurilor și udată de văile: 

Bărluiul şi Pietroasa, 

Ciumagi, deal, comuna Ciumagi, 

pl. Cerna-d.-s., jud: Vilcea, pe 

care se cultivă 17.50 hect. vie, 

Ciumalul, Zea/, lingă satul To- 

direști, com. Văscani, jud. Su- 

ceava, 

Ciumalul, făzure de stejar, ce 

“acopere dealul. cu acest nume, 

“jud, Suceava. . . 

  

  

Ciumalul, iri, afluent al piri- 
ului Boldești, com Văscani „jud. 
Suceava. 

Ciumaşi, com. rur., pl. Bistriţa- 
d.-s., jud. Bacăii, situată la poa- 
lele dealurilor și pe :șesul Bis- 
triței. Cuprinde cătunele : Iteşti, 
reședința, Ilieşul, Ciumași, Fă- 
geţelul și Borleanul, înșirate d'a- 
lungul malului stîng al Bistriţei. 

Pe la anul 1803, Ciumași ră- 
zășești se găseaii în jud. Neamţu, 
ocolul Siret. 

În statistica din 1874 nu se 
găsesc de cît cele d'intiii trei 
cătune, 

Teritoriul comunei se mărgi- 
nește: la V. cu Bistriţa, care 
îl desparte de com. Girleni; la 
S. cu com. Săucești; la E..cu 
secţia Pădureni (com. Bereşti) 
și la N. cu Racova. 

Are o școală mixtă, care func- 
ționează din 1884,în satul Itești, 
întreţinută de stat și care a 
fost frecuentată în 1891 de 39 
copii, dintre cari 15 fete. 

Biserici sunt 3 deservite de 

2 preoţi și 6 cintăreți. Sunt 288 
case de locuit. Circiumi sunt 4. 

Are o populaţie de 287 capi 
de familie, sai 1125 suflete, din- 
tre cari 1110 Romîni și 15 Izrae- 
liţi, de protecţiune romînă. După 
felul ocupațiunei sunt: 460 a- 
gricultori, 3 meseriași, 5 co- 
mercianți, 13 avind profesiuni 

libere, 33 muncitori şi S servi- 

tori.:Mulţi dintre ci sunt plutaşi. 

Contribuabili, după recensă- 
“mîntul pentru periodul 1891— 
1896, sunt 237. 

Budgetul comunei, pe exerci- 
țiul 1891—92, are la venituri 
lei 6412, bani 55 și la chel- 

tueli lei 2658, bani 39. 

Teritoriul comunal este de 
1822 hect, 

Proprietari sunt: Principesa 
Lucia Schoenburg de Walden- 

burg, cu o moșie de 1991 hect.;
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moștenitorii lui S. Pisoschi, cu 
„24 hect. şi. Al. Chiribăă, cu 
48 hect. Pădurea după moşie 
se numește Cirita. 

Viile ocupă o întindere de 78 
arii. După controalele diviziunei 
filoxerice (1891), viea lucrătoare 
ocupă 8 hect. 

Vite sunt; 39 cai, 525 vite 
mari cornute, 238 rîmători și 
s6 oi, 

Stupi de albine sunt 76. 

Distanţele : la Bacău, capitala 
districtului, 16 kil.; la com. Gîr- 
leni, stația de drum de fer cea 

mai apropiată și reședința plă- 

şei, 6 kil.; la com. Racova, 7 

kil.; la com. Săucești, 11 kil; 

la com. Berești, 3 kil, 

O cale vecinală leagă reșe- 
dința acestei comune, pe de o 

parte cu satul Femciușul, co- 

muna Fintinelele, tăind calea 

naţională Bacăii-Piatra; iar pe. 

altă parte cu satul Bereşti. 

Ciumași, sa, jud. Bacău, plasa 

Bistrița-d.-s., comuna cu acelaşi 
nume. Are o populație de 80 

familii, sai 327 suflete. Are 

biserică, zidită la 1831 şi de- 

servită de preotul din Itești și 

de 2 cîntăreți. Sunt 2 cîreiumi. 

Vite sunt: 15 cai, 181 vite 
mari cornute și 80 rimători. 

Este la o depărtare de Iteşti 
de 3 kil, 

Ciumați, com. rur., pl. Cimpul, 

jud. Prahova. Asupra înființărei 

acestei comune, bătrinii poves- 

tesc următoarele: Mai de de- 

mult, pe locul unde azi e co- 

muna, era o pădure seculară și 

în mijlocul ei o mare poiană. 

Pe timpul ciumei celei mari, 

în această poiană se aduceai 

bolnavii de ciumă, . pe carei | 

așezaii în niște colibe făcute din 

“frunzar. Mulţi. ai pierit, dar 

şi mai mulți s'a însănătoșit, 

Cei ce s'au făcut sănătoși, con-. 

ap
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siderind acea poiană de bun 
augur, nu S'aii mai reîntors la 
satele lor, ci ai rămas pe loc, 
făcînd la. început bordee şi mai 
în urmă case. Pădurea s'a tăiat 
și pelocs'a întins satul Ciumați. 

Este situată pe loc șes, pe 
țărmul drept al rîului Prahova, 
la 21 kil. departe de capitala 
judeţului şi la ş kil. departe 
de Drăgănești, reședința plăşei, 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de 682 hect. 

Se compune din 3 cătune: 
Ciumați, Olari şi Funari, cu o 

populațiune de 642. locuitori 
(318 bărbaţi și 324 femei), avind 
318 capi de familie, 246 con- 

tribuabili, sunt 269 case de .lo- 
cuitori. | 

In comună e o singură bise- 
rică, cu hramul Sf. Impărați, 
zidită în anul 1869, cu ajuto- 
rul locuitorilor și altor persoane; 
e deservită de un preot. 

Pe lingă agricultură, locui- 
torii se mai ocupă cu olăria şi 
rogojinăria. Ei desfac produsul 
muncei lor la orașele Ploești, 

București, Giurgiu, Mizil, etc. 

S'ai improprietărit la 1864, 

pe moșia Domeniului Coroanei 
Gherghița, 190, locuitori, diîn- 

du-li-se 654 hect. Locuitorii ati: 
152 cai şi epe, 84 vaci, 312 

boi, 3 bivoli, 9 capre, 1072 oi 
şi 348 porci, 

Şcoala funcționează în co- 

mună de la 1875. Localul e pro- 

prietatea comunei. Cu întreţi- 
nerea personalului se cheltuește 
1728 lei anual. -S'a frecuen- 
tat în 1892 de so băeți și 

4 fete, din numărul de 190 co- 
pii cu virsta de școală. 

Ştiă carte 74 bărbaţi și 2 

femei. | 

Stupi cu albine sunt 91. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 5 cîrciumari. 

Veniturile comunei se urcă 

la suma de 4240 lei anual.   

CIUMAȚILOR (IZVORUL-): | 

Şoselele sale o pun .în co- 

municație cu Ploești, Călărași, 
“Gherghița şi Balta-Doamnei, 

Ciumați, saț, face parte din com, 

rur. Izvoarele, pl. Olteniţa, jud. 

Ilfov. Este. situat la S. de Iz- 
voarele, pe malul drept al rîu-. 

lui Argeș. Aci Valea-Seacă se 
varsă în riul Argeș. | | 

Se întinde pe o suprafață de 

830 hect., cu o populațiune de 
199 locuitori. 

D-l A. Stolojanu are 702 hect, 

şi locuitorii 128 hect. Proprie- 

tarul cultivă 582 hect. (10 ster- 
pe, 110 izlaz). Locuitorii cultivă 
go hect. (25 izlaz și 13 vie). 

Comerciul se face de un cîrciu-: 
mar. 

Numărul vitelor mari e de 119 
şi al celor mici de 105. 

Ciumați, saz, face parte din co- 
muna rurală Ciumați, pl. Cîm- 

pul, jud. Prahova. Are o popu- 
laţie de 255 locuitori (126 băr- 
baţi și 129 femel). 

] Ciumați, firlă, jud. Buzăă, pe 
Buzeelul-Sec, de pe ţărmul stîng 

al rîului Buzău, la 5! kil. spre 

NV. de satul Scorţarul-Noi. 

Vatra satului e de 5 hect. Are 

14 case locuite de 17 capi de fa- 

milie, cu 58 suflete. Animale 

sunt: 27 cai, 82 vite cornute, 

1 36 oi și 12 rimători, 

Ciumați, foc 5 zolat, în jud. Bu- 
ză, com. Simileasca, căt.. Băn- 

ceasca, în crivina dintre Iazul-- 

Morilor și rîul Buzăul. | 

Ciumați, /oca/itate, pe malul drept 

al Putnei, în direcția - comunei 

Joreşti, jud. Putna. S'a numit 
ast-fel pentru că a servit. ca 

loc de înmormîntare în timpul 
ciumei, | 

Ciumaţilor (Izvorul-), zzvor, în .



CIUMAȚILOR (MOVIL.A-) 

com. Pătirlagi, jud. Bazăii, Ese 
"din muntele Titila şi se scurge. 

în Valea-Muscelului, 

Ciumaţilor (Movila-), zozi/ă, 

“în jud. Ialomiţa, pl. Borcea, 

pe 'teritoriul comunci Cocargea. 

Are o înălțime de 18 m. Numi- 

'rea i sa dat as:-fel pentru că, 

la 1828, cînd satele erai bîn- 

tuite de ciumă, mulţi oameni 

se adăpostea: aici. 

Ciumeasca, pădure, supusă re- 
gimului silvic, com. Mioveni, 

pl. Rîul-Doamnci, jud. Muscel. 

Are, împreună cu trupul de pă- 

dure Mioveanca, o întindere de 

750 hect. 

Ciumei (Vălceaua-), vă/cea, jud. 

Teleorman, trece prin com. Se- 

garcea-din-Vale, la N. Incepe de 

aproape de hotarul despre moșia 

Riioasa și se înfundă spre com. 

Segarcea-din-Deal, luînd direc- 

țiunea dela N. spre E. 

Ciumerna. (Vezi Obcina-Ciumer- 
nei, jud. Suceava), 

Ciumerna, pri, afluent al piri- 

lui Suha-Mică, jud. Suceava. 

Ciumernicul, fozană, pe valea 

rîului “Teleajenul, com. Măne- 

” ciul-Ungureni, pl. Teleajenul, ju- 
deţul Prahova. 

Ciumernicul, va/e, izvorește de 
sub muntele Faţa-lui-Gherghel, 
curge de la N.-V.. către S-E. 
şi se varsă în riul Teleajenul, 
pe ţărmul drept, în raionul co- 
munci Măneciul- Ungureni, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova. - 

Ciumeşti, com. rur., plasa Riul. 
Doamnei, jud. Muscel, la S.-V. 

„de Cimpulung, 26 kil. departe 
- de acest oraş. 

Este așezată pe malul drept   
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al riului Doamna (la E.) și de- 

a-lungul Dealului-Boli (la V.). 

Se mărginește la N. cu com. 

Micești, la S. cu com. Mărăci- 

neni, la V. cu jud. Argeș, de 

care se desparte prin gîrla Bu- 
deasa - Mică, şi la E. cu com, 

Colibași, de care se desparte 

prin rîul Doamna. | 
„Are 3 cătune: Ciumești, Uli- 

țeasca și Sărărești, cu o popu- 

laţie de 629 loc., 315 bărbaţi și 
314 femei, cu 145 capi de fam. 

Sunt 129 contribuabili. Are 

un venit (1889—g0)de 1599 lei 
și cheltueli în suma de 1504 lei. 

Se întinde pe o suprafață de 

742 hect. Moşia e a locuitorilor, 

parte posedind-o din moşi-stră- 

moşi, parte căpătată prin îm- 

proprietărire, la 1864. Proprie- 

tari în comună sunt: Nae I. 

Micescu, I. Micescu și Tranda- 

firescu, 

Locuitorii în majoritate se 
ocupă cu agricultura şi parte 

cu zidăria. 

Fi au: 420. boi și vaci, So 

porci, 450 oi şi 25 cai, 

In jurul comunei, spre E., sunt 

livezi, spre V." păduri. cu ste- 

jari şi fagă,. şi în comună multe 

ogrăzi cu pruni: 

Riîul Doamna udă com. Ciu- 

meşti la E., iar de la V. spre 

E. este străbătută de văile: Mi- 

ceştilor, Uliţeasca, Savii, Boli și 

Budeasa-Mică. Intre riul Doam- 

na şi calea ferată Goleşti-Cîrn- 

pulung este lacul Băzdăvanul și 
Rugina, | 

Calea ferată Goleşti - Pitești, 

avind stația Ciumeşti, şi șo- 

seaua națională Pitești - Fron- 

tieră, străbat această comună de 

la N. spre S. și merg aproape 

paralel, pe malul drept al rîului 
Doamna, peste care este un pod 

de fier al calei ferate, 

Are o biserică și o școală, 

Știi carte 124 bărbaţi şi 12 

femei. 
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Ciumeşti, saz, face parte din co- 

mună rurală cu același nume, 

pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel. 

Este situat pe malul drept al 

riului Doamna și pe Dealul-Bolii. | 

De la V. spre E. îl străbate 

Girla-Savei şi Girla-Bolii, care 
formează în partea de E. a sa- 

tului lacul Băzdăvanul şi Rugina. 

Calea ferată Goleşti-Cimpulung 

trece pe la E. cătunului, pe 

malul drept al riului Doamna; 

are pe teritoriul satului, stația 

Ciumești. 

Populaţia lui e de 450 locui- 
tori, 

Are o școală, cu întreținerea 

căreia Statul cheltuește anual 

1242 lei; e frecuentată de 43 e- 

levi, din. numărul de 108 co- 

pii în vîrstă de şcoală. Localul 

școalci s'a clădit în anul 1868. 

Biserica, zidire vechie, s'a clă- 

dit sub .epitropia Pitarului Is- 

trate Micescu, în unire cu co- 

muna. Ea este deservită de 1 

preot și 1 cîntăreţ. 

Ciumești, stație de dr-d./., jud. 
Muscel, pl. Riul-Doamnei, com. 

Ciumești, pe linia Golești-Cim- 
pulung, pusă în circulaţie la 1 

Iulie 1887. Se află între stațiile 

Gropeni (5 kil.) și Clucereasa 

(7.8 kil.). Inălțimea d'asupra ni- 

velului Mării de 2So»-,17. Ve- 

nitul acestei stații pe anul 1896, 

a fost de 44398 lei, 58 bani. 

Ciumeşiti, zzze, ce purta în ve- 

chime com. Pieleşti, din jud. 
Dolj, pl. Ocolul. 

Ciumești, zădure, supusă regi- 
mului silvic, com. Ciumeşti, pl. 

Rîul-Doamnei, jud. Muscel, în 

întindere de 1000 hect., com. 

pusă din stejar, fag şi carpen. 

Ciumeşti (Zăvoiul-de-la-), pă- 
durice, jud. Musczl. (V. Coli- 
başi-Vieroșul).
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Ciumuleşti-Ganea, cout, rur., în 
pl. Moldova-d..j., jud. Suceava, 
spre S. și la 16 kil. de Fălti- 
ceni. Aci e acum reședința sub- 
prefecturei plășei. Se mărginește 
la E. cu com. Uideşti, la V. cu 
com. Fintîna- Mare, la S. cu 

„com. Boroaia şi la N. cu com. 
"Șoldănești şi Preuteşti. Formată 
din satele: Ciumuleşti, Ioneasa, 
Negotești, Movileni, Mesteceni, 
Leucușeşti-Softa, Leucușeşti-Du- 
mitriu, Ganea, Bărăști şi Cămir- 
zani, cu reşedinţa. în cel d'in- 
tiiă. Are o populaţie de 666 
capi de familie, saii 2610 su- 
fete, 1276 bărbaţi şi 1334 fe- 
mei, din cari 54 izraeliți. Con- 
tribuabili sunt 735. Are cinci 
biserici, deservite 'de 2 preoți 
și 7 cîntăreți; 2 şcoale rurale 
mixte, frecuentate de 71 elevi. 

Budgetul comunei, pe anul 
1392 —1893, are la venituri 7090 
lei și la cheltueli 7o72 lei, iar 
al drumurilor 1458 lei venit și 
1182 lei la cheltueli, 

Vite sunt: 303 cat, 512 boi, 
572 vaci, 2400 oi, 544 porci și. 
4 bivoli. Pe Șomuzul-Băei sunt 
4 morişte. 

Altitudinea comunei de la ni- 
velul mării variază între 335-— 

„345 m. E udată de Moldova și 
de piraiele: Mediasca, Movileni, 
Tătărani, Cucoşeni, al-Stinei, Gă- 
vanul, al-Focșei, Horaiţa, Bru- 
dul și Calna. 

Suprafaţa teritoriului comu- 
nei e de. 3154 fălci şi şo pră- 
jini, din cari 425 pădure, 1262 
cultivabile, 276 finaţ și restul ne- 
folositor. Improprictăriți la 1864 
sunt 110 fruntaşi, 211 pălmaşi 
și 178 codași, stăpînind 996 
fălci și 68 prăjini. . 

Ciumuleşti-Ganea, sau Ciumu- 
“leşti-Mirza, sa/, pe moșia și 

în com. cu același nume, jud. 

* Suceava. Așezat pe văile și coas- 

tele a trei dealuri: Severinul, al- 
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Cireșului şi Gorbănești. Are 91 

case, populate cu 103 capi de 

familie, saii 342 suflete, 166 băr- 

baţi şi .176 femei. Sunt 123 

contribuabili. Vatra satului o- 

cupă suprafața de 13 fălci şi 
„65 prăjini. Moşia e proprieta- 

tea d-lui Emanoil Morţun, cum- 

părată de la Zoiţa Ganea. E în 
întindere de 171 fălci, din cari 

loc de cultură 90 fălci, 12 fălci 

finaț, una pădure și 68 nefolo- 

sitor. Impropriet, la 1864 sunt: 

un fruntaş, 90 pălmași și 11 co- 

dași, stăpinind 221 fălcişi 61 prj. 

Are o biserică, cu hramul 

Schimbarea -la- Faţă, zidită de 
fraţii Ioniţă și Matei Ganea, la 

1790 și care arzind, în 1871, cu 

toate odoarele, distrugîndu-se și 

inscriipţiile, a fost restaurată la 

1571, mai mult cu cheltueala 

fostului proprietar, Al. Agioglu. 

E deservită de un preot și doi 

cîntăreți și împroprietărită cu 

8 fălci și 40 prăjini. 

Este o școală rurală mixtă, cu 

un învățător, plătit de stat, în- 

ființată la 1868 și frecuentată 

de 338 elevi, din numărul de 121 

copii în virstă de şcoală. 

Drumuri principale sunt: la 

Fălticeni (16 kil.), la Negoteşti 

(8 kil.), la Drăgușeni (13 kil.).. 
La 1803 <Ciumuleşti, a clu- 

cerului Ioniță Ganea, aveati 38 

liuză, plătind bir 608 lei pe an,. 

" fiind şi 3 liuzi de cei fără bir. 

- La aceștia se adăugeai «bres- 

lașii ot tam», 7 liuzi cu 72 lei 

pe an.» 

Ciunca, dea/, situat la N.-E. co- 

munei 'Topeşti, plaiul Vulcan, 

jud. Gorj. Are o suprafață de 

40 hect. Este parte stîncos și 
rîpos, iar parte cultivabil. 

Ciunca, Zea/, pe teritoriul satului 

Brăești, com. Brăești, pl. Cirli- 

gătura, județul Iași, aproape de 

dealal și satul Buda,   

CIUNGELUL 

Ciunca, | firii, (Vezi  Corbiea, 

pîrăi, com. . Brăești, pl. - Cîrli- 
gătura, jud. Iași). 

Ciunciuleşti, căzun, în judeţul 

Mehedinţi, plasa Văile; ţine de 

com, rur. Horăști. 

Ciunga, movilă, în jud. Ialomiţa, 

plasa Ialomiţa-Balta, pe cimpul 
Bărăganului. Această movilă for- 

mează punctul de întîlnire al 
mai multor moșii, : 

Ciunga, zădure a statului, în jud. - 
Ialomița, plasa  lalomiţa-Balta, 

comuna Hagieni ; formează trup 

de 180 hect. cu pădurea Cotul- 

Mielului; e compusă din stejar şi 

salcie. 

Ciunga-Mare, mov:/ă, în jud. 

Ialomiţa, plasa Ialomiţa-Balta, 
comuna Hagieni. 

Ciunga-Mică, movilă, în jud.. 

Ialomiţa, plasa Ialomiţa- Balta, | 

comuna Hagieni. ” 

Ciungarilor (Dealul-), zea/, la 
V. de comuna rurală Poinărei, 

plaiul Nucșoara, situat între 
„județul Muscel şi judeţul Argeș. 

Ciungălanului (Pădurea-), pă-. 
dure, în judeţul Buzăii, comuna 

Gura-Sărății, „căt. Attrnaţi. Are 

13 hect. pe moşia Bengcasca. 

Ciungetul, sas, face parte din 

comuna rurală Mălaia, plaiul 

Cozia, jud. Vilcea. Este situată 

pe riul Latoriţa, la 58 kil. de 

com. Olăneşti, reședința pluiu- 

lui. Are o populație de 119: 

locuitori (60 bărbaţi și 59 femei). 

Ca populaţie școlară are 7 copii : 

(4 băcţi şi 3 fete). E la dis- 

tanță de 8 kil. de căt. Mălaia 

unde e școala, 

Aci e o biserică clădită de 
- moșneni,
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Ciungetul, loc de fineţe, com. 
Bunești, plasa Ocolul, judeţul 
Vilcea. 

Ciungetul, iriiaș, jud. Bacăii, 
„pl. Trotuşul, comuna Doftana. 

Ese din muntele Băsaca şi se 
varsă d'a stinga pir. Doftana. 

Ciungi, zzoor de ape minerale, 
jud, Neamţu, situat în Pădurea- 

Văraticului, lingă localitatea cu 
„același nume. Apa ce conţine 
„e feruginoasă, destul de con- 
"centrată, prin faptul că pietrele 
dimprejur sunt acoperite de un 
strat gros de sesquioxid de 
fier, 

Ciungi, ocuință izolată, în com. 
Filiorul, pl. de-Sus-Mijlocul, jud. 
„Neamţu, la locul numit Poiana-Ți- 
găncei, în vecinătatea muntelui 
cu același nume, 

Aici este ocolul vitelor mă- 
năstirei Văratic; o curte, cîte-va 
chilii, hambare, toate în mijlocul 

“unei cîmpii, bogată în finețe. 

Ciungi. (Vezi Bicazul, judeţul 
Neamţu). 

Ciungi, șir de dealuri, plasă Taz- 
lăul-d.-j., judeţul Bacăi, care în- 
cepe în virful Ciungii, din com. 

- Tirgul-Valea-Rea, străbate com. 
" Drăgugeşti, urmînd malul stîng 
„al Tazlăului-Mare, pănă în ho- 
tarul com. Brătila. Prezintă și 

piscurile: Măgura, Boţul, Bourul, 
* Peştera şi Loghinul. 

Ciungi, 2î/ de deal, jud. Bacău, 
plasa Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul 

„com. Tirgul-Valea-Rea. 

Ciungi, dea/, în judeţul Neamţu, 
* com. Mastacăul, plasa Bistriţa. 

Se află situat în prelungirea 
dealului numit Codrul-Neagului. 

Ciungi, punte, spre V. de mănăs- 

  

  

tirea Văratecul, în comuna Fi- 
liorul, plasa de Sus-Mijlocul, ju- 
deţul Neamţu. Suișul săii este 
anevoios. De pe virful săii se 
desfășoară privirilor de o parte 
cîmpia bogată a Moldovei, șe- 
sul întins dintre riul Bistriţa şi 
apa Moldovei, pănă dincolo de 
satul Cristești, pănă la Dealul- 
Păşcanilor, de altă parte pănă 
la dealul ce apără vederea ora- 
șului Piatra, muntele Cozla; 
către V., creștetul uriaș și ri. 
pos ai Ciahlăului; mărginește 
vederile mai departe, 

Ciungi, mante, între com. Broș- 
teni şi Dorna, jud. Suceava. 

Ciungi, pădure, jud. Bacău, pl. 
Tazlăul-d.-j., din comuna Băr- 
sănești, 

Ciungi, ziriă, în judeţul Suceava, 
comuna Sasca, tributar al Sas- 
cei-Mari. 

Ciungii-lui- Marcu, zuza, în 
judeţul Suceava, com. Mălini. 

Ciungilor (Deaiul -) munte, între 
“comuna Sasca și Mălini, jud. 

Suceava, acoperit de pădure 
de brad. 

Ciungilor (Valea-), pirii, jud. 
Bacăii, plasa Muntelui, de pe 
teritoriul comunei Comănești; 
se scurge d'a stinga Trotușu- 
lui. 

Ciungilor (Valea-), za/e, pe 
teritoriul comunei Cudalbi, pl. 

Zimbrul, judeţul Covurluiii, între 
Cudalbi şi comuna Măcișeni, 
cu direcţie spre E. către com. 
Minjina, 

Ciungitura, nuc, în județul 
Suceava, com. Dorna. 

Ciungiul, dea/, în com. rur. Go-! 

  

  

goși, plasa”. Blahniţa,: judeţul 
Mehedinţi. 

Ciungul, despărțire a comunei 

Dăbuleni, județul Romanați, în 

spre V. E despărţit de Dăbu- 

leni prin un pod al șoselei 

Corabia-Bechet. Are 2 mori pe 
apă, (Vezi Dăbuleni). 

Ciungului (Lacul-), /ac, la Nor- 
dul comunei Măgureni, judeţul 
Teleorman. 

Ciungului (Muchea-), cele, 

a coastei Bărăganului, în jud. 

Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, teri- 

toriul comunei Bordușcani. 

Ciunta, Zea/, începe din margi- 
nea de S. a satului Lipovăţul, 
pl. Crasna, jud. Vasluiă, şi se 

termină la satul Deleni, după 

ce se leagă cu Dealul-Făgădă- 
ului. - 

Ciunta, pâmiut arabil, pe terito- 

riul comunei Buciumeni, pl. Ni- 
corești, jud. Tecuciii. 

Ciuntei (Dealul-), aea?, în jud. 

Gorj, pl. Jiul, com. Roșia, spre 

S.-E. de comună, ramificație din 

Dealul-Bătrîn. Aparține comu- 

nei Teişani; începe din matca 

Roșiei şi se termină în comună, 

în Valea-Ciuntei. Acest deal este 

acoperit de vii, pruni şi pădure. 

Ciupa. (V. Lagărul, judeţul Ar- 

geș). 

Ciupa, pirii, udă partea de E. 
a comunei Slătioara, plaiul Ho- 

rezul, jud. Vilcea; se varsă în 
riul Luncavăţul, 

Ciupa-lui-Mavrodolu, sa, jud. 

Dimboviţa, pl. Cobia, căt. com. 
Pătroaia. 

Ciupa-Mănciulescu, saţ, jude-
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țul Dimboviţa, pl. Cobia, cătu- 
nul com. Pătroaia. 

Ciupagea, saii Popeşti-Ciupa- 
» gea, cătun, pendinte de com. 

Uești-Goleasca, plasa Neajlovul, 
jud. Vlașca. E situat pe Valea- 

„Drimbovnicului. (V. com. Ucşti- 
„ Goleasca). | 

Ciupagul, saz. V. Humele, jud. 
Argeș). 

Ciupagul, moşie. (V. Bălteni, ju- 
„- dețul Argeș). 

Ciupagul, moşie, jud. Argeș, pl. 

“Cotmeana, com. Ungheni: -Colţi, 

proprietatea Eforiei Spitalelor 

Civile: din București, fostă pen- 

dinte. de mănăstirea Colțea din 
București. Are o întindere de 

334 pog,, din cari 48 pog. pă- 

dure, producînd o arendă de 
4850 lei. 

Ciupăgioaia, ma/ala, în judeţul 

Mehedinţi, pl.. Dumbrava ;- ţine 
de com. rur. Greci. 

Ciupelniţa, co. rur., plasa Cîm- 
pul, jud. Prahova. In vechime 
a fost reședința plășei. 

Este situată pe valea riului 

Vîtnăul, la 21 kil. departe de 
capitala județului Și la ş kil, 

“de a plășei, 

Se compune din două cătune: 

Ciupelnița și Trestieni. Are o 
populaţie de 167 capi de fami- 

-lie, sai 693 sufiete (357 băr- 

baţi şi 336 femei), din cari 6 

familii de ȚȚigani. Sunt 129 con- 
tribuabili și 131 case de locuit. 

In comună sunt 2 biserici: 

una în: căt. Trestieni, : făcută 

de zid de familia G. Sterin; a 

doua în cătunul Ciupelniţa, de 

lemn, reparată de Mihail Ciu- 

pelnițeanu. Ambele biserici au 

- hramul Adormirea, și sunt de- 

servite: de 2 preoți. 
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Locuitorii s'aii împroprietărit 
la 1864. Ei ai: 30 cai, 34 epe, 

174 vaci, 8 bivoli, 218 boi, 404 

oi şi 238 porci. 

Pe apa Vitnăul, în 'raionul 
comunei, este o moară de mă- 

cinat, 

Copii în vîrstă de şcoală sunt 
81, din cari 14 urmează şcoala 
din com. Cornurile. Știii carte 
26 bărbați. 

Comuna se întinde pe o su- 
prafaţă de 1400 hect. 

"„ Sunt 130 stupi cu albine. 
Comerciul. « se face de 4 cir- 

ciumari. 

Venitul com. 

lei anual, * 

este de 2350 

Ciupelnița, saz, face parte din 
com. rur, cu același nume, pl. 

Cîmpul, jud. Prahova. Aci e re- 
ședința comunei. 

Ciuperca, sa, în jud. şi plasa 
Tutova, com. Tuleşti, spre S.- 

"E. de satul Tuleşti. Are o po- 

pulaţie de 84 locuitori, cari lo- 

” cuesc în 22 case. Știii carte 4 

persoane. Si 

Ciuperca, priva/, jud. Brăila, ce 

începe din Dunăre și dă în ie- 

zerul Botea, 

Ciupercari, saș, în jud. R.-Sărat; 

pl. Grădiştea, căt. com. Dom- 

niţa, așezat în partea de V. a 

comunei, pe malul stîng al rîu- 

lui Buzăul, la 3!p kil. spre V. 

de căt. de reședință Domnița. 

Are o întindere cam de şo hect., 

cu'o populaţie de 55 familii, 

saii 189 locuitori, din.cari 9o 

contribuabili. puiu carte 45 per- 
soane. 

Ciuperceanca, 7zojie, în plasa 
Tirgului, jud. Teleorman, care, 

împreună cu moșia Cotorga, 

face parte din domeniul Văleni, 

din jud. Olt, proprietatea d-lui   
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Constantin Colibășanul. Are o 
întindere de 500 hect. 

Ciuperceni, com. ur. în judeţul 
Dolj, plasa Cîmpul, situată în 
stinga Dunărei, cam la 1 kil. * 
depărtare, socotind din margi. 
nea de V. a comunei, în faţa - 
satului Novesălţul, din Bulgaria. 
Este despărțită de Dunăre prin 
balta Ciuperceni și prin fineţele . - - 

. locuitorilor ciuperceni. Se află 
la 9 kil. spre S.-V, de Craiova 
și la 9 kil. spre S.-V. de Ca- 
lafat. N 

A Se învecinește la N. cu 'co- 
muna Calafat, la S. cu Dunărea, 
la E. cu comunele: Desa, Smîr- 
dan și Poiana, iar la V. toteu 
Dunărea. Limita liniei de N. 
începe de la V., din Dunăre, mer. 
ge în direcția de V.-E., despăr- 
țind pămîntul delimitat locuito- 
rilor ciuperceni în 1864- și lo- - 

» turile locuitorilor din Ciuperceni- 
Noi, de moșia Calafat și ur- 
mează. această direcțiune pănă 
la. proprietatea, bisericei din'co- - 
muna Smiîrdan, de unde ia di- . 
recțiunea N.-S. pănă la proprie- | 
tatea. școalei din comuna Smir- 
dan; de acolo apucă spre E. 
V. pănă la movila de hotar 
din colțul de N.-V.al comunei 

„_Smirdan. De la această movilă 
ia direcțiunea N.-S. pănă la 
movila de hotărnicie Bistricean- 
ca, colțul de S.-V. al comunei 
Smirdan; de la movila Bistri- 

ceanca ia direcțiunea de la V., 
spre E. pănă la movila de ho- 
tărnicie Fintîna-A giei în colțul de 
S..E. al comunei Smirdan; de 
la movila Fintina-Agiei merge 
de la S.spre N. pănă la movila 
de hotărnicie de la V. de Grin-. 
dul-lui-Tutun, colțul de N.-E. al 
comunei Smirdan. De la movila 
aceasta, merge puțin, spre V., 
apoi spre N. pănă la altă mo- - 

“vilă de hotărnicie, formînd ho- 

tarul despărțitor între loturile
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locuitorilor din Ciuperceni-Noi 
și între pămîntul delimitat locui- 
torilor din com. Smirdan. De 

la această din urmă movilă ur- 

mează direcțiunea de la S. spre 

“N., pănă la movila care vine în 

linie. de la V. spre E. cu Fin- 

tina-de-Piatră, din delimitarea lo- 

'cuitorilor călăfăteni; de la mo- 

vila Fintina-de-Piatră, ia direc- 

țiunea V. spre E. și merge pe 

valea dintre nisipurile de la Grin- 

dul-lui-Tutun şi nisipurile de pe 

Drăcila, pănă la movila de ho- 

tărnicie de la N. de Grindul: 

lui-Tutun, colțul de NE. alni- 

_-sipurilor plantate de salcîmi pe 

“moșia satului Ciupeiceni, for- 

-mînd hotarul despărțitor între 

„delimitarea călăfâtenilor, numită 

Drăcila și între loturile locui- 

torilor din 'căt. Ciuperceni-Noi, 

apoi între Drăcila şi nisipurile 

plantate cu salcimi, unde se ter- 
“mină limita de N. Limita liniei 

de E. începe de la movila despre 

N. de Grindul-lui-Tutun și mer- 

ge spre S. şi puţin spre V.-N, și 

"NE, formînd hotarul despărți- 
„tor între pămîntul delimitat lo- 

"cuitorilor: din comuna Poiana și 

între loturile locuitorilor din căt. 

Ciuperceni:Noi, între loturi și 

pămintul delimitat locuitorilor 
din comuna Desa, apoi între 

moșia statului Ciuperceni și ino- 

- şia” Desa, trecînd pe lingă fin- 

tina de la hotarul Poenei pănă 

“în Dunăre aproape și puţin la E. 

de pichetul 39. Are ca limită 

liniile de S. şi cea de V. for- 

mate din cursul Dunărei, care 

formează hotarul despărțitor în- 

tre Rominia și Bulgaria. Cursul 

"Dunărei începe de la limita de 

- "N. şi curge în direcțiunea de N. 
şi N-E. spre S. şi S.-V. pănă 

în dreptul pichetului 33, Schela- 

„ Vechie, de unde ia direcțiunea 

N. spre S., pănă la pichetui 35, 

Bogdan; de la acest punct, 

: pănă la pichetul 37, Riiosul, cur- 

semnate sunt, 

“cele mai apropiate de comună:   
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ge iarăși în direcțiunea N. şi 

NE. spre Ş. şi S..V.; de la 

'pichetul 36, Riiosul, pănă la pi- 

chetul 37, Canapa, curge în di- 

recțiunea N.-V. spre S.-E.; ast: 

fel, de la pichetul 33, Bog- 

- dan, pănă la pichetul 37, Cana- 

pa, cursul Dunărei ' înfăţişează 

“un mare arc, aruncindu-se spre 

S.V. către Bulgaria și cu des- 

chizătura arcului spre N.-E. că- 
tre Rominia. ! 

Din dreptul pichetului Ca- 

napa, Dunărea ia direcțiunea 

de la V. către E. și curge în 

direcţiune, pănă trece. de hota- 

rul între Ciuperceni și Desa, 

formînd în cursul săi ostroavele: 

Schela-Vechie, Bogdan și Cana- 
pa, în dreptul teritoriului co- 

munei Ciuperceni. 

Satele și localităţile de a lun- 

gul Dunărei, pe malul săă drept, 

în faţa localităţilor romine sunt: 

 Tatirgicul și Novesalţul, aproape 

în fața comunei Ciuperceni; 

Hanul şi 'Nazir-Mala, aproape 

în fața pichetului romînesc (şi 

a măgurii) Bogdan; Idegliţa și 

Gloniţa, în fața pichetului romi- 

nesc Riiosul; Botova, în fața pi- 

chetului. 'romiînesc Canapa ; oră- 

'şelul Atcer și satul Slivia, în 

fața pichetului rominesc Arcer. 

Terenul mare alte accidente 

naturale de cit cite-va movile, 

numite de locuitori măguri saii 

grinduri, între cari mai în- 

începînd cu 

Măgura - Oprinei, cu înălțimea 

„ aproximativă de 8 m. în direcțiu- 

"nea S$..V. de comună şi Măgura. 

Mare, cu înălțimea aproximativă 

de 9 m. la N.-V.; Grindurile din 

faţa pichetului Schela - Vechie, 

înălțime aproximativă de 9 m. 

: laN-V.; Grindurile Ghidicelului, 

„de 13 m., spre N-E.; Grindul: 
Mare, înălţime aproximativă de 

"12 'm,„la S.; Măgura-Bogdan, în 

înălțime de- 10 m.,spre S.şi S.- 

„cel mai înalt are 18 m.„spre$.-E.;   
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V.; Grindul-Chesmii, cu înălțimea 

aproximativă de 10 m,, la S.; Mă- 

gura-Gheşii, înălțime aproxima- 

tivă 12 m., la S. şi S-E; Măgura- 

Viilor, înălțime aproximativă de 

12 m.,spre S.-E.; Măgura-Inşira- 

telor, înălțime aproximativă de 12 

m. spre S.-E.; Măgura-lui-Min- 

ciună, înălțime aproximativă de S 

m.; spre S$. și S.-E. Măgura-Ra- 

"dei, înălțime aproximativă de 10 

m.spreS.-E.; Măgura-Murtii, înăl- 

ţimea proxim. de 13 m., spre S. și 

S.E.; Grindul-Tinoasei, înălțime 

aproximativă de 10 m., spre S$.; 

Grindurile-Arcerului, între care - 

Grindusrile- Golniceanului, între 

care cel mai înalt are 18 m. apro- 

ximativ, spre S$.; şi Grindul-lui- 

Tutun, în înălțime aproximativă 

de 13 m., spre E.. 

Direcțiunea este socotită de 

la cătunul de reședință Ciuper- 

ceni. | 

Măgura-Mare, Grindurile din 

faţa pichetului Schela-Vechie şi 

Grindurile Ghidicelului se află 

pe teritoriul cătunului.de reșe- 

dință Ciuperceni, Grindul-lui-Tu- 

tun se află pe teritoriul vindut 

în loturi locuitorilor din cătunul 

Ciuperceni-Noi. Toate cele-l'alte 

se află pe. moşia statului Ciu- 

perceni. 

Terenul fiind şes, se află mai 

multe bălți formate din revărsă- 

rile Dunărei, între cari mai în- 

semnate sunt: Balta satului Ciu- 

perceni, spre E. de comună, ci 
o întindere aproximativă de 150 

hect; începe la jumătatea căci 

între Calafat şi Ciuperceni şi se 

scurge în Dunăre;Lacul-Șchiopu- 

lui spre S.-E.de com., în întin- 

dere aproximativă de 420 m.p.; 

„ Lacul-cu-Salcie spre S. de com., 

în întindere aproximativă de 2 

hect.; Lacul-Gogoneţ, spre S. de 

„Lacul-cu-Salcia, în îatindereapro- 

ximativă de 50 arii, Lacul-Sărat 

spre S. de L.acul-Gogoneţ, în în-
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"tindere aproximativă 312 hect.; 

Balta-Paşii, spre S.-V. de Lacul- 

Sărat, formată din mai multe 
bălți, cu întindere aproximativă 

în total de 20 hect.; Lunga, la S. 

de Balta-Pașii, în întindereaproxi- 

- mativă de 1 5 hect., se scurge în 

„Dunăre, numai cînd sunt apele 

"mari (vărsate); Manciniţa la S. 
și S.-E. de comună și spre E. 

de Lunga, cu întindere aproxi- 

mativă de 250 hect., cînd sunt a- 

pele vărsate, comunică cu Lunga 

și prin aceasta, cu Dunărea, 

De Manciniţa ţin: Lacul-lui-Guţă 

spre V. de Mancinița, Balta- 
Oproaica . spre N.-E. şi E. de 
Manciniţa,  Lacul-lui-Dumitru- 

Stoian şi Lacul-Enei spre S. şi 

alte vărsături, cu întindere a- 

proximativă în total de go hect.; 
Balta-Rotundei spre E. de căt. 

Ciuperceni-Noi, întindere apro- 

ximativă 10 hect.; Balta-Radei, 

spre Sud - Est de Manciniţa, 

în întindere aproximativă de 40 
hect. De Balta-Radei ţin o mul- 

ţime de vărsături, cu întindere 

aproximativă de 80 hect. exclu- 

ziv Balta-Radei; Buicliul, 'spre 

S. și S.-V. de Mauciniţa, în în- 

tindere aproximativă de 20 hect.; 

Agia, spre S. de Buicliul, în în- 

tindere aproximativă de 15 hect, 

comunică cu Buicliul; Murta spre 

E. de Agia, în întindere aproxi- 

mativă de 15 hect. Riiosul, spre E. 

şi spre N. de pichetul Riîiosul, în 

întindere aproximat, de 15 hect., 

se scurge în Dunăre. De Riîiosul 
țin: Strimba şi alte vărsături, 

cu întindere aproximativă de 
10 hectare; Idegla, spre S. de 

comună, în întindere aproximati- 
vă de 80 hectare, se scurge în Du- 

năre, prin Riîiosul. De Idegla 

țin: 'Topilele-Mari şi Topilele- 

Mici, la NE, de Idegia, cu în- 

tindere aproximativă 'de 20 hect.; 

Tinoasa, la E. de Idegla, în întin- 

dere aproximativă de 30 hect,, 

comunică cu Idegla; Ovesele spre 

38086, Aarela Dicționar Geografie, Pol, II, 
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E. de Tinoasa, în întindere apro- 
" ximativă de So hect., comunică 

cu Tinoasa, numai cînd sunt apele 

vărsate; Lunguliţa, spre S.-S.-E. 
de Tinoasa, în întindere aproxi- 

mativă de 34 hect.; Balta-Arceru- 

lui spre S. de Lunguliţa, în întin- 

dere aproximat. de 210 hect., în- 

cepela pichetul Canapa şi se scur- 
ge în Dunăre între pichetele Der- 

vent și Arcer. De balta Arcer ţin 
multe vărsături: Canapa și al- 

tele, cu întindere aproximativă 

în totalde7o hect.; Lacul-Gloni- 

ceanul, lingă Grindul-Glonicea- 
nul, în întindere aproximativă de 

"10 hect,, scurgere n'are, însă cînd 

sunt apele vărsate, comunică 

cu Riiosul și prin acesta cu 
Dunărea. 

" Balta Ciuperceni se află în 

. delimitarea locuitorilor din căt. 

de reședință Ciuperceni; Lacul: 

Șchiopului și Balta-Rotundei, 

se află în locurile Ciuperceni- 

Noi; iar toate cele-l'alte se află 

pe moşia statului, Ciuperceni. 

Conacul moșiei e un loc 

izolat spre S.-E. de comună și 

la o depărtare cam de vre-o 11 
kilometri. , 

Izlazuri sunt: Izlazul cătunu- 

lui. Ciuperceni-Noi și izlazul de 

pe moșia statului, Ciuperceni. 

” Poene se află printre salcimii 
- plantați pe nisipurile din moşia 

statului Ciuperceni, însă nu ait 

numele deosebite. 

In această comună se găsesc 

cîte-va cruci: Crucea de la bi- 

serica ridicată în anul 1879, 

cînd a fost angină în 'sat. Cru-" 

cea din marginea satului spre: 

N. lingă şoseaua comunală ve- 

cinală Ciuperceni-Smiîrdan, ridi- . 

„cată tot în anul 1879. Crucea. 

lui Mocofan, lingă șoseaua co-: 

munală vecinală Ciuperceni-Ca- 

lafat. Crucile (două) lui M. Cir- 

jaliul în. Grindul-Ghidicelului. : 
Crucea-Milogului, lîngă drumul. 

'Viilor-Pechii, Crucea-Riiosului,   
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Crucile-Ghincii (două), pe o inăi- 
țime, între Agia şi Buicliul. 

Comuna este udată de flu- 
viul Dunărea, care formează 

limita sa de V. și de S. 

In această comună aflindu-se 

cîmpii întinse și acoperite de 

pășuni şi finețe îmbelșugate, 
mai ales în vechime, Rominii 

de la Carpaţi coboară cu vitele, 

oile și caii lor, și vin de petrec 

iarna aci, unde găsesc în abun- 

denţă fineţe și pășune pentru vite. 
Poate mai mulți crescători de . 
vite, din satul Ciuperceni, din 

judeţul Gorj, venind cu vitele 
la ernat şi stabilindu-se pe ace- 

ste locuri pe timpul .întemeerei 

acestei comune, mica lor colonie 
s'a numit Ciuperceni, după nu- 

mele satului de origine; cu tim- 

pul numărul locuitorilor crescînd, 
satul a devenit comuna cu nu- 

mele de Ciuperceni. 

Pe timpul războaclor dintre 

Ruși și Turci (1828, 1853, etc.), 
locuitorii comunei ai fost siliți 

de către Turci să părăsească 

comuna și să treacă în satele 

vecine ale Vidinului, unde eraii 

ținuți pănă după închecrea pă- 

cei, cînd” slobozindu-i, venea 

iarăși la vetrele lor şi populaă 

din noii comuna, 

-In cătunul de reşedinţă se 

află o siliște numită! Siliştea. 

"Bătrină, spre S. şi S.-V. de tom. 

Tot în cătunul de reședință 

se află o măgură, care de la 

1798 s'a numit Măgura-Oprinei 

şi a cărei legendă este încă 

neuitată de locuitorii comunei. 

Metereze (întărituri de pă- 

mînt) vechi sunt: Meterezul de 

lingă șoseaua Ciuperceni-Smir- 

danul, spre N. meterezul Mă- 

gura-Mare, Meterezul de lingă 

șoseaua. Ciuperceni - Calafat,. în 

limita muntelui-Bălanul. Metere- 

"zul din faţa pichetului Schela- 

„„. Vechie, Meterezul Măgura - O- 
prinei și Meterezul' Bogdanul, 

i
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In războiul Romino- Ruso- 
Ture de la 1877—1878, bate- 
riile de la Ciuperceni, Schela- 
Vechie, Măgura-Mare, Măgura- 
Oprinei, Bogdanul și Rîiosul, a 
luat parte la bombardarea Vi- 
dinului şi asupra vapoarelor tur- 
cești. ” 

Cătunele cari compun comuna 
sunt: Ciuperceni care este că- 
tunul de reședință și cătunul Ciu- 
perceni-Noi, situâtă spre S.-E. 
de precedentul pe un loc pu- 
țin mai înalt de cit cătunul de 
reședință. Intre aceste 2 cătu- 
ne, distanța este de6 kil. Altă- 
dată comuna s'a compus din 
cătunul de reședință Ciuperceni 
și din Smiîrdanul; azi, com. cu 
reședință, s'a deosebit, 

„ In cătunul de reședință se a- 
flă biserica Sf. Gheorghe, fon- 
dată de locuitorii comunei. E 
începută la 1852 și terminată 
în 1856. În tinda bisericei se a- 
flă inscripţia : « Această sfintă și 

„dumnezeiască biserică s'a zidit 
și sa isprăvit și s'a zugrăvit 
cu cheltuiala locuitorilor satului 
Ciuperceni și a sfintei mănăs- 
tiri Horez și cu facerea de bine şi 
ajutor de Gheorghe Coandă și cu 
alegerea și îndemnarea mai mult 
de G. Despa în anul 1856, Fe- 
bruarie 28. Zugrav H. Dimitriu,» 

Un preot și un cintăreţ ofi- 
ciază la această biserică, 

Două școli sunt în comuna 
"Ciuperceni. . 

O școală mixtă în cătunul de 
reşedinţă, ce funcționează din 
1840. 

„A doua şcoală mixtă în căt. 
Ciuperceni-Noi ce funeţionează. 
din 1892, 

Totalul locuitorilor în comu- 
nă este de 3152, din cari băr- 
baţi 1597 și femei 1555. Din a- 
ceştia sunt 300 împăminteniţi 
după. legea rurală din 1864, iar 
după legea din 1879 sunt 6 în- 
surăței. 
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In Ciuperceni sunt 298 case 
și 68 bordee; iar în Ciuperceni- 
Noi, 215 case și 93 bordee. 
„Suprafaţa întregului teritorii 

comunal este de 14170 hect., 
adică: pămînt arabil 6629 hect., 
fineață 2121 hect.,. izlaz 1926 
hect., teren sterp 358 hect,, 
pădure 1769 hect., bălți 1206 
hect. 

Moșia statului Ciuperceni se 
numea mai înainte Cibrul şi Că- 
luiul. Are o suprafață de 3008 
hect., și un venit de 112800 lei; 
din această moșie a statului s'a, 
vindut în loturi 2668 hect,, în 
anul 1890. Se seamănă pe ea 
gri, porumb, secară, . orz, ra- 
piță, meiă, linte, fasole, cinepă 
și pepeni. 

Fineţele ai întindere de 116 
hect. și se întind pe teritoriul 
delimitat locuitorilor Ciuper - 
ceni, în 1864; iar 2005 hect. 
se găsesc pe moșia statului, Ciu- 
perceni; 225 hect. vii aparţin 
locuitorilor, se găsesc pe teri- 
toriul delimitat lor în 1864; pro- 
duce vin roşu de bună calitate; 
25 hect. vii, aparţin statului, ele 

„se găsesc pe“ moșia statului 
Ciuperceni. 

Păduri de salcimi sunt pe o 
suprafață de 1603 hect.; păduri 
de sălcii pe o suprafață de 166 
hect. Sunt situate pe moşia sta- 
tului Ciuperceni și aparțin sta- 
tului. Sunt compuse din sal- 
cimi, sălci, plopi, duzi, stejari, 
ulmi şi. puțini pini. Predomină 
însă salcia și salcimul. Pădurile 
de sălcii, plopi, etc., sunt ame- 
najate, iar cele de salcimi nu. 

In comună sunt 20 de mese- 
riași, 1 cizmar, 1 strungar, 1 

cojocar, 1 brutar, 2 butnari (do- 
gari), 7 dulgheri și 7 fierari (Ţi- 
gani); toți sunt în cătunul de 
reședință. 

In comună sunt 21 de comer- 
cianți, dintre cari 4 băcani și 4 
cîrciumari, la cele opt cîrciumi 
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din cătunul Ciuperceni; 3 bă. 
cani și trei circiumari, la cele 
trei circiumi și la cele trei bă- 
cănii din căt. Ciuperceni-Noi. 
Locuitorii își desfac productele 
în orașul Calafat. 

Locuitorii se duc și la bil- 
ciuri, la Poiana în ziua de 25 
Martie, la Rusalii, în ziua de 15 
August, unde vind lină, vite şi 
pepeni. Comuna are zi de tîrg 
în Calafat, odată pe săptămînă, 
anume Simbăta, 

Comuna este străbătută de: 
șoscaua comunală vecinală Ciu- 
perceni-Calafat, în întindere de 
6 kil., trece în apropiere la E., 
de balta Ciuperceni și de Du. 

năre. Şoseaua comunală veci- 

nală Ciuperceni-Smîrdanul în în- 
tindere de 5 kil. trece pe lingă 
viile lociitorilor, printre Grin- 
durile-Ghidicelului şi pe lingă 
Fintina-de-la-lotul-lui-Tunăreanu 
calea naturală Ciuperceni-Ciu- 
perceni-Noi 6 kil., apoi de la 
Ciuperceni-Noi la Conacul-Mo- 
șici, '5 kil. aproximativ, De la 
conac se mai prelungește încă 
spre S. calea naturală de la Ciu. 
perceni la Arcerul-Balta-Arce- 
rul şi locul de scurgere al băl- 
ţii numit Girla-Arcerului, trece 

Viea statului Lacul- 
cu-Salcia, Lacul - Gogoneţul și 
Lacul- Sărat; la S. de Lacul- 
Sărat această cale se ramifică 
în trei: una trece pe lingă Lun- 
ga și prin Idegla și Tinoasa 

_(Privlacul-Barbului) ; a doua, cea 
principală, trece pe lingă (spre 

„V. de Buicliul) Agia, pe lingă 
(spre E.) Tinoasa și Lungulița ; 
a treia trece pe lingă (spre V.) 
Manciniţa, (spre E.) Buicliul, 
Agia (spre N. şi spre E, O- 
veasă și duc cite trele la Ar- 
cerul. Calea naturală de la Ciu- 
perceni la Prundul - Arcerului 
trece pe lîngă: (spre E.), Balta- 
Ciuperceni, Dunăre și Bogda- 
nul, la N, de Bodganul această
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cale se ramifică în două: una 
merge tot pe lingă Dunăre, a 
doua merge mai spre E. și trece 
pe la Riiosul, pe lingă E. de 
Lacul-Gloniceanu şi se întîlnesc 
amîndouă la pichetul Canapa și 
de aci, împreună, merg în Prun- 
dul-Arcerului. 

Intinderea este de 27 kil. a- 
proximativ; iar calea Ciuper- 
ceni-Arcerul, 25 kil. aproxima- 

„tiv. Calea naturală Ciuperceni- 
Noi-Smîrdanul, în întindere a- 
proximativă de 2 kil. 

Veniturile pe exercițiul 1893— 
94 aii fost de lei ş719, bani 82: 
cheltuelile ati fost de lei 5691, 
bani 9ş. 

Vite cornute sunt 425, 0i 214, 
cai 128, porci 86. 

Ciuperceni, com. rur., în partea 
de S. a com. Piriul, din plasa 
Ocolul, jud. Gorj, compusă din 
mahalalele : Fometeşti, Pripo- 
rul, Vălceana şi Didileşti, for- 
mind o singură comună. Are 
o suprafață de 1140 hect., din 
cari 600 hect. pădure, 280 hect. 
arabile, go hect. izlaz, 161 hect. 
fineţe şi 9 hect. livezi de pruni. 

Are o populaţie de 309 fa- 
milii, din cari 5 fam. de Tigani, 

„cu 1594 suflete, Sunt 195 con- 
tribuabili. 

Locuitorii posedă: So pluguri, 
85 care cu boi, 7 căruţe cu cai. 

„ Sunt 20 de stupi, | 
Vite: 1624 vite mari cornute, 

IOI cai, 475 oi, 47 capre și 
729 rimători. 

“Budgetul comunei este la ve- 
nituri de lei '903 şi la cheltueli 
de lei 896, bani 66. 

Cursurile de apă ce udă co- 
muna sunt: riul Tismana și pi- 
rîul Peșteana. 

Prin comună trece șoseaua 
comunală ce vine de la N,, din 
„comuna Piriul, și se leagă spre 
S. cu șoseaua judeţeană Tirgul: 
Jiă-Severin. 

7?
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Comuna are: 2 mori pe apă, 
45 puțuri şi 12 fîntîni. 

Are o școală, fondată la a- 
nul 1858, frecuentată de 44 e- 
levi, din 47 înscriși; 2 biserici 
de lemn, deservite de 3 preoți 
și 6 cîntăreți. 

Ciuperceni, căzu, face parte din 
comuna Poenari, jud, Gorj, la 
N. comunei Sîrbești, pe valea 
Oltețului. Are o suprafață de 
1770 hect., cu o populaţie de 
35 familii, sai 184 suflete, din 
cari 25 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 18 pluguri, 
17 care cu boi și 2 căruțe cu cai. 

Vite: 194 vite mari cornute, 
12 cai, 248 oi, 63 capre şi 28 
rîmători. Sunt 16 stupi. 

Este udat de rîul Olteţul. 
Comunicaţia se face pe :şo- 

seaua județeană T.Jiii-Vilcea. 
Căt. are: o biserică, deservită 

de 1 preot şi 1 cîntăreț; 4 mori 
de apă; 4 pive; 8 fintîni; 1 
cîrciumă, 

Ciuperceni, sa/, jud. Dolj, plasa 
Cimpul, com. Cimpul. 

Ciuperceni, cătun, în judeţul Te. 
leorman, plasa Călmăţuiul, pen- 
dinte de com. Flăminda. Are 
o populațiuine de 354 suflete, 
din cari 83 contribuabili. 

Ciuperceni este sat vechii; 
făcea parte din jud. Olt. Dio- 
nisie Fotino, reproducînd punc- 
tele de hotar ale țării, fixate 
în urma păcii de la 1741, arată 
că aci hotarul urma pe măgură, 
printre viile Ciupercenilor, din- 
tre cari jumătate rămineaii Ja 
Culă (raiaua Turnului), jumătate 
în “Țara-Romînească. 

Pe la marginea acestui cătun 
trece Drumul-lui-Traian, venind 
despre com. Flămînda și în- 
dreptîndu-se pe deal, de unde 
se pierde, pană la com. Putine- 
iul, unde reapare. 
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Ciuperceni, cătun. (V. Buteasca- 
d.-j., plasa Glavaciocul, judeţul 
Vlașca). 

Ciuperceni, pahafa, în com. rur. 

Padina-Mică, plasa Dumbrava, 
jud. Mehedinţi. 

Ciuperceni, moșie a statului, jud. 
Mehedinţi, pl. Cîmpul, comuna 
Ciuperceni, arendată de la 1889 
la 1894, cu 165100 1. anual. Su- 
prafața moșiei este de 10460 
hect. 

Ciupeşti, fost saţ, pe dealul cu 
același nume, jud. Suceava, 

Ciupeşti, dea/ cultivabil, în com. 
Stoiniceni, jud. Suceava. 

Ciupeşti, a/eut al pîriului Bahna, 
com. Stolniceni, jud. Suceava. 

Ciupitoaei (Grindul-), foc ridi- 
cat, deasupra stufului înconju- 
rător, în plasa Măcin, judeţul 
Tulcea, pe teritoriul com. Vă- 
căreni, și pe al căt. săii Gărvan,. 
Este situat în partea nordică 
a plășei și cea a comunei ; începe 
de pe malul stîng al Girlei-Mari, 
se îndreaptă spre E., avind o 
direcțiune de la S.-V. spre N.- 
E.; comunică cu Grindul-Pisicei, 

cu care se confundă. Are o for-- 
mă lunguiaţă. Este presărat cu 
cite-va mici lacuri și udat la V, 
de Girla-Lăţimei şi Gîrla-Mare, 
la E. de Girla-Luncaviţei. Pe 
la E. de el trece drumul veci- 
nal Luncaviţa-Pisica. Are o. în- 
tindere cam de 80 hect. Este 
înconjurat de trei părți cu stuf 
și nu este productiv, 

Ciupuria, cătun, al com. Popîn- 
zălești, plasa Oltețul-Oltul-d.-s., 
jud. Romanați. E -situat la N. 
de satul Popînzăleşti, pe malul 
drept al riului Tesluiul, pe un 
teren cu o altitudine de 180 m.



CIURA (LESPEZEANCA) 

d'asupra nivelului mării. E de- 

parte de Balş de 7 kil. și de 

Caracal de 28 kil. Are o po- 
pulație de 60 familii, sai 200 

locuitori. In Cimpuria este o bi- 

serică, cu hramul Sf, Nicolae 

(1837), deservită de 1 preot şi 

2 cintăreți. 

Ciura (Lespezeanca), moșie, în 

jud. Buzăi, com. Amarul, căt. 

-Miroşi, proprietatea Eforiei Spi- 

talelor Civile din București. Are 

420 hect,, din cari 180 arabile, 

50 fineață, 150 izlaz şi restul 

sterp. Depindea de schitul Les- 

pezile, din care cauză e cunos- 

cută sub numele de Lespezeanca. 

Ciurari, com. rur., în pl. Tirgu- 

lui, jud. Teleorman. Se înveci- 

neşte la E. cu com. Gărdești, 

din plasa Teleorman, la V. cu 
- com. Drăgşănei, la N. cu com. 

Zimbreasca din pl.. Teleorma: 

nului şi la S. cu com. Săceni. 

Este situată pe ambele maluri 

ale văei Tinoasa. 

Suprafața comunei este de 

900 hect., aparținînd. mai toate 

locuitorilor moșneni. Numai ş 

locuitori sunt împroprietăriți. 

„ Populaţiunea comunei este de 

1450 suflete, din cari 246 capi 

de familie; 193 contribuabili, 

Numărul vitelor din comună 

este de 4189 capete, din cari 
764 vite mari cornute, 239 cai, 

2850 oi, 30 capre și 306 porci. 

Budgetul comunei este de lei 

2936, bani 8 la venituri și de 

lei 2394, bani 92 la cheltueli. 

" Areo şcoală, frecuentată de 

17 elevi; două biserici, deser- 

vite de doi preoți și trei cîn- 
tăreţi. 

„__ “Căile de comunicaţiune sunt: 
spre com. Ciolăneşti-din - Deal 
la: N.; la com. Gărdești și la 

„gara Beuca, prin șosele veci- 
nale. 

Distanţa de la comună pănă 

Ciurari, sat, pl. 
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la reședința judeţului este de 

65 kil., pănă la Roşiori de 24 

şi pănă la Alexandria de 42 kil. 

Ciurari, saz, jud. Dimboviţa, pl. 

Dealul-Dimboviţa, căt. com. Vă- 

cărești. 

Olteniţa, jud. 

Ilfov; face parte din com. rur. 

Izvoarele. Este situat la E. de 

căt. Izvoarele, pe malul drept 

al riului Argeș. Are 1 heleştei. 

Se întinde pe o suprafață de 

869 hect., cu o -populaţie de 

643 locuitori. 

Statul are 477 hect,, din cari 

cultivă prin arendașii săi 401 

hect. (62 izlaz şi 14 vie), şi lo- 

cuitorii ai 392 hect., din cari 

cultivă 345 hect. (25 sterpe şi 

22 vie). Comerciul se face de 3 

cîrciumatri, 

Numărul vitelor mari e de 

300 și al celor mici de 385. 

S'ai stabilit în sat 2 străini, 

Ciurarul (Coasta), dea/, aco-. 
perit de tufiș și fînaţ, în com. 

Dolhasca, jud. Suceava. 

Ciurarul, podzș, pe teritoriul co- 

munei Lătăi, pl. Coșula, jud. 

Botoșani. Acest deal se prelun- 

gește și în com. Flăminzi, pl. 
Coşula. 

Ciurarului (Movila-), zoo/ă, 

pe dealul Ciurarul; din comuna 
Flăminzi, pl. Coşula, jud. Bo- 

toşani. Pe această movilă se 

zice că era loc de observaţie 
în vechime. 

Ciurarului (Valea-), va/e, izvo- 

reşte din raionul comunei Ani- 

noasa, pl. Riurile, jud. Muscel, 

şi se varsă într'un iaz. format 

de riul Bratia, pe teritoriul a- 

celei comune, 

Ciurăria, dea/, jud. Bacăi, pl. 

Ciurbeşti, sas, 

Ciurca, pădure, 

Ciurca, ziriiaș, în com. 

  

- CIURDEA 

Bistriţa-d..j., de pe teritoriul co-: 

munci Cleja. 

Ciurbele, /ocaf/ifate sărată, în co- 

muna Soveja, plasa Zăbrăuţul, 

jud. Putna. 

în com. Miros- 
lava, pl. Stavnicul, jud. Iași, si- 

tuat pe coasta de S..I. a dea- | 

lului Recea, cu o populaţie de 

45 familii, sai 198 loc. Are o bi- 

serică, deservită de un cîntăreţ. 

Numărul vitelor e de 314 ca- 

pete, din cari: 226 vite mari 

cornute, 30 cai și 58 rimători. 

"La 7087, Martie 12, Alexan- 

dru-Vodă, fratele lui Porcoavă, a 

fost prins în marginea iezerului 

ce se afla în acest sat, urmărit 

fiind de oastea lui Petru-Vodă. 

Satul Ciurbeşti se află pe mo- 
șia Statului. 

Ciurbeşti, ziriă, izvorește de sub 

coasta dealului Recea, com. Mi- 

roslava, pl. Stavnicul, jud. Iași, 

trece prin satul și valea cu a- 

cest nume, şi se varsă în o- 
chiul din şesul Bircă. 

în com. Calul- 

Iapa, pl. Piatra-Muntele, jude- 

țul Neamţ. 

Calul- 
Iapa, pl. Piatra-Muntele, jude- 

țul Neamţu. Se varsă pe stînga 
pîriului Calul. 

Ciurcica, pădure, în partea de 

S. a com. Poiana-Cirnului, pl. 

Crasna, jud. Vasluii, în hotar 

cu com. Ciortești. 

Ciurdea, dea/, în partea despre 

S. a com. Cucuteni, pl. Stav- 

nicul, jud. Iași. Se întinde de 

la N. spre S., din piriul Stav- 

nicul, pănă la dealul Merir-]u- 

pîneselor din com. Voinești. E 

acoperit cu pădure, .



CIURDEA 

Ciurdea, zirii, izvorește din pă- 
-durea Cucuteni, com. Cucuteni, 
pl. Stavnicul, jud. Iași, curge 

spre S.-E., şi, lîngă satul Slubo- 
zia, din com. Voineşti, se var- 

să în piriul Stavnicul. 

Ciurea, com. rur., din pl. Co- 
: rul, jnd. Iași, spre S. de ora- 

șul Iași. Terenul ei prezintă mai 

multe dealuri, acoperite cu pă- 
duri, vii şi livezi. Este formată 

din satele: Ciurea, Piciorul-Lu- 

pului, Curăturile, Slobozia, Po- 

iana-cu-Cetatea, Lunca-Birnovei, 

“Todirel și Cercul, pe o supra: 
față. de 8593 hect., cu o popu- 

„ lație de 420 fam., sati 2009 sufi. 

Toate satele din această co- 

mună nu datează de mult timp, 

căci pe locurile unde se află ele 
acum, crai în vechime codri 

nestrăbătuţi; de la un timp nu 

tocmaf - depărtat, ai început a 

se așeza pe aceste locuri mun- 

citori, cu-cari se serveaii călu- 

gării greci de la mănăstirile Bir- 

_nova și Dobrovăţul, la exploa- 

tarea pădurilor și facerea man- 

galului. 

Locuitorii stabiliți aicea mai 

înainte se numeati Toporaşi, pen- 

tru-că în fie-care an eraii luați 

de beilic la Iaşi cu: topoarele, 

ca să taie lemne pe la autori- 

tățile publice. 

In com. Ciurea sunt 4 bise- 

rici, deservite de 2 preoţi și 2 

cîntăreţi; 2 școli, cu 3 învăță- 

tori şi 75 școlari, 62, băeţi și 
13 fete. Este o moară de aburi. 

Budgetul com. e de 10206 lei, 

79 bani la venituri și de 9726 
lei la cheltueli. 

Numărul vitelor se urcă la 

2689 capete, din cari: 1779 vite 

mari cornute, 149 oi, 232 ca- 

pre, 212 cai și 317 rimători. 

Ciurea, saș, în com. Ciurea, pl. 

Codrul, jud. Iași. Mai înainte se 

numea Ciurel. Este situat pe po- 

"7
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-dișul şi pe coasta despre V. a 

dealului numit Şeapte-Tei, spre 

..S$. de orașul Iași, la o distanţă 

de 8 kil. Are o populaţie de 74 
familii, sai 383 locuitori romîni, 

cari se ocupă cu agricultura și 

creşterea vitelor. 

E reşedinţa comunei. Are: o 

casă comunală; o biserică ve- 

chie de lemn, deservită de 1 

- preot, 1 cîntăreț și 1 eclesiarc; 

o școală, înființată în anul 1868, 

frecuentată de 60 elevi, cu 2 

învățători: | 

Numărul vitelor e de 411 ca- 

pete, din cari: 328 vite mari 

cornute, 31 cai și 47 rimători. 

Ciurea, sat, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Dagiţa, spre 

S. de satul Dagiţa. Are 70 capi 

de familie, sai 70 contribua- 

bili, 278 suflete, din cari 6 ştii 

carte; locuesc în Sr case. Sunt 

208 vite mari cornute, Are o 

biserică de lemn. 

Ciurea, cătun (tîrlă), în pl. Ialo- 

mița-Balta, pe cîmpul Bărăga- 

nului, teritoriul comunei Cosim- 

beşti, jud. Ialomiţa. 

Ciurea, stație de dr.-a.:f., jude- 

țul Iași, pl. Codrul, com. Ga- 

lata, pe linia Vasluiă-lași, pusă 

în circulaţie la 1 Maiii 1892. Se 

află între “staţiile Birnova (9.9 

kil.)și Iași (8.5 kil.). Inălțimea d'a- 

snpra nivelului Mării de 58"-,93, 
Venitul acestei staţii, pe anul 

1896, a fost de 22.7771. 55 b. 

Ciurei (Dealul-), dea/, spre V. 

de dealul Curmăturile, din co- 

“muna Șoldănești, jud. Suceava. 

Ciurei (Piriul-), a/uent al pt- 
riului Buciumeni, în com. Șol- 

dănești, jud. Suceava. Izvorește 

din Fintina-lui-Bricii, avind de 

tributar, de a stînga, pîrîul Tim- 

pești.   

CIUREȘTILOR (DEALUL-) 

„Ciurei (Pirîul-), numit și. Pirtul- 
Rupturei, jud. Suceava, zîriă, 

izvorește din Bucovina și se var- 

să în Iazul-Buneșştilor (1250 m.). 

Ciurei (Valea-), va/e, izvorește 

din Dealul-d..j., com. Bălilești, 

pl. Rîurile, jud. Muscel, și se 

varsă în riul Bratia, în raionul 

comunei. 

Ciurel, moșie, jud. Ilfov, pl.:Zna- 

govul, com. Roșul, proprietatea 
statului, Trupul de cimp din 

Ciurel s'a vindut locuitorilor în 
41 loturi. 

Ciureşti,.sa/, contopit cu cătu- 

nul Niţulești, com. Vaţa, plasa. 

Vedea-d.-s., jud. Olt. 

Ciureşti, saz, face parte din com, 

rur. Profa, pl. Vedea-d.-s.; jud. 

Olt, ” 

Ciureşti, com. rur., în jud. Tu- 

tova, pl. Corodul. (Vezi Ciu- 
reşti, sat.) 

Ciureşti, saț, în judeţul Tutova,. 

pl. Corodul,' spre S. de oraş, 

pe piriul Murgociul. Are:1175 

locuitori, din cari 71 știit carte; 

290 contribuabili; locuesc în 273 

case. Formează singur o comună, 

com. Ciurești. Teritoriul com. 

prezintă 2 dealuri separate prin 

pîriul Murgociul. Se cultivă tu- 

tunul și viea; aceasta din urmă 

pe o suprafață de 95,50 hect., 
din care 1 hect. nelucrătoare, Cu 

comerciul se ocupă 16.locuitoră, 

toți Romîni, în 15 stabilimen- 

tele comerciale, din cari 4 cir- 

ciumi. Are o școală primară 

de băeţi. In com. sunt 2 biserici, 

Ciureştilor (Dealul-), dea/, co- 
muna Vaţa, plasa Vedea-d.-s.,- 

jud. Olt. Iși trage numele de la 

un fost proprictar Ion Ciura- 

rii, Pe el sunt așezate cătu-



CIUREȘULUI (VALEA-) 
4 

nele: Ciureşti, Bondoci, Niţu- 
lești, Florești şi Chiriţeşti. 

Ciureşului (Valea-), vale, jud, 
Gorj, pleacă, de la N.-E. spre 
S.-V., din Cracul-Lung. Are o 
întindere de 4 kil. Primește în- 
trinsa  Valea-Albului, vale si- 
tuată spre N. de com. Topești, 
plaiul Vulcan. 

Ciurezul, surpătură, spre E. de 
com. Simburești, pl. Oltul-d.-s., 
jud. Olt. E acoperită cu pă- 
duri. “ 

Ciurgăul, deal, puţin înalt, în 
partea de N.-V., pe moșia Rău- 
seni, lingă Jijia, com. Comîndă- 
rești, pl. Jijia, jud. Botoșani. 

Ciurila, ea, pe teritoriul com. 
Văculcști, pl. Coșula, jud. Do- 
rohoită. 

Ciurila, ziri, în com. rur, Lîm- 
nicul, pl. Ocolul-d.-j., jud. Me- 
hedinți. Se uneşte cu piriul De- 
săragi și ambele se varsă în apa 
Cerveniţa. 

Ciurla, dea/, în partea de N, a 
com. Podoleni, pl. Podoleni, jud. 
Fălciu, 

Ciurla, zârîz, izvoreşte din satul 
Podoleni, pl. Podoleni, jud. Făl. 
ciii, din partea numită Ciurla, 
și, unit cu pîriul numit Valea- 
Adincă, în mijlocul satului, for- 
mează piriul Podoleni, care în 
partea de E. a com. Podoleni, 
se varsă în pîriul Moșna. 

Ciurlicul, pârtii, ce curge prin jud. 
Roman, pl, Moldova, comunele 
Botești, Pildești şi Ghirăești, 
Izvorește la S. de satul Botești 
și curge de la N. la S. Udăsa. 
tele Pildeşti şi Ghirăcşti şi se 

"varsă, la S. de acest din urmă 
sat, în riul Moldova, de-a stinga. 
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Ciurubucul, schit, în com. Bu- 
halniţa, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. Este așezat pe cursul 
superior al Piriului-Alb, lingă 
Stînca - Dochiei, și între nişte 
stinci numite Tabăra-Vulturilor. 

Legenda înființării schitului 
spune că numele cel faimos al 
acestui loc a îndemnat a se zidi 
aci un schit, care a fost pănă 
la 1704, dar în ziua de Paște, 
pe cînd se serba în biserică Sf. 
Inviere, un munte de omăt des- 
făcîndu-se din Virful-Pionului 
și surpînd stîncile, a îngro- 
pat: schitul cu toți. sihastrii; 
o icoană ce a scăpat din acea 
catastrofă, a însemnat locul fos- 
tului schit, și mai în urmă a 
pricinuit facerea schitului Ciuru-" 
bucul, unde se află şi pănă as- 
tă-zi. Din acea întîmplare și chi- 
pul Dochiei a suferit schimbare. 

Ciurubucul, ea/, se întinde de 
la S. de satul Dumești, com. 
Dumești, plasa Funduri, judeţul 
Vasluiii. 

Ciurubucul, zva/e, formată din 
prelungirea dealului Ciurubucul, 
ce se întinde la S. satului Du- 
mești, com. Dumești, pl. Fun- 
duri, jud. Vasluiu, 

Ciurucul, căzun, în com. Cinipu:- 
rile, plasa Zăbrăuţul, jud. Putna. 
Este așezat pe malul Șuşiţei, 
avind înaintea lui, tot pe malul 
Șușiţei, cătunul Cîmpurile-d.-j. 

Are o populațiune de 524 
suflete, cari locuesc în 133 case; 
o biserică filială, cu hramul S-ta 
Paraschiva.. Copiii în virstă de 
școală urmează la școala din că- 
tunul Cimpurile-d.-j. 

Ciurucul, 7ru4 de pădure, situat 
în com. Cimpurile, pl. Zăbrău- 
țul, jud. Putna, în întindere de 
30 fălci, proprietatea lui Gh. 
Ghiţescu. 

  

    

CIUŞANUL 

Ciurucul, pădure, în com. Cim- 
purile, pl. Zăbrăuţul, jud. Putna, 
în întindere de 35 fălci, pro- 
prictatea locuitorilor răzeși din 
com. Cimpurile, 

Ciurul, saț, în centrul com. Os- 
topceni, pl. Ștefănești, jud. Bo- 
toșani. E așezat pe coasta de 
N.-E. a dealului Ciurul, pe un 
loc ponoros, pe ţărmuldin dreap- 
ta Prutului. E compus din două 
părți: Ciurul-din-Deal și Ciu- 
rul-din-Vale. 

Moşia este proprietate vechie 
a loc. răzași, se zice din timpul lui 
Ștefan-cel-Mare. Ar fi stăpînit-o şi 
familia Bogdan. Acest Bogdan a 
împărțit-o la tref fi, dînd lui. 
Ștefan partea numită astă-zi Bis- 
căceni, lui Dumitru partea din 
mijloc, numită astă-zi Ciurul, și 
lui Andronic, al treilea fii, par- 
tea numită Romineşti, sait Os- 
topceni-Baloş, 

Părțile Romînești şi Biscăceni 
Sai înstrăinat și a rămas șă- 
zaşilor numai partea din mijloc, 
numită astă-zi Ciurul, care se 
întinde din Prut pănă în piriul 
Corogea. Mai pe urmă ai vin- 
dut partea de lingă Prut, așa 
că astă-zi stăpînesc numai pănă 
în piîriul Bașeul. Are o supra- 
faţă de 292 hect., cu o popu- 
laţie de Gr familii, saii 234 su- 
flete. Este o biserică, deservită 
de 1 preot şi 1 cîntăreţ ; o școală 
a judeţului, cu un învățător, 
frecuentată de 36 elevi. 

Satul e străbătut de şoseaua 
judeţeană Ștefăneşti- ași, pie- 
truită. Sunt 4 circiumi și 6 co- 
mercianți, 

Vite: 480 vite mari cornute, 
160 cai mari şi mici, 2463 oi, 
2 bivoli și 60 mascuri, 

Stupi de albine sunt 100. 

Ciuşanul, za/e, în com. rur. Go- 
vodarva, pl. Motrul-d.-s., jude- 
țul Mehedinţi.



CIUŞLEA 

Ciuşlea, com. rur., în plasa Șuiţa, 
jud. Putna. 

Este situată pe malul Sire. 
tului, nu departe de unde se 
varsă gîrla în partea dreaptă a 
Putnei. . Distanța comunei de 
reședința sub-prefecturei (Mără- 
şeşti) e de ș kil., iar de capi- 
tala județului e de 13 kil. 

Înălțimea e de 72 m. deasu- 
pra nivelului mării. 

Mărginile acestei com. suat: 
la N. Mărășești, peste apa Şu- 
șiței, la S. comuna Miricești, la. 
E. riul Siretul, care-l desparte de 
judeţul Tecuciii, iar la V. Făurei, 
peste riul Putna, 

Comuna este udată de riul 
Siretul și de Girla-Morilor. Apele 
Siretului venind mari, mănîncă 
chiar din vatra satului, 

Comuna Ciușlea se compune. 
din următoarele cătune: Ciușlea 
(unde e și primăria comunei), 
Doaga și Străjescul, 

Populaţiunea ei, după cei 
din urmi recensămînt, a fost 
de 358 capi de familie, Saii 1379 
suflete, 724 bărbaţi și 652 femei. 
Această pop: tlaţiune se împăr- 
ţea ast-fel; 

După naționalitate: 1368 Ro- 
mini, 2 Greci, 6 de diferite na- 
ționalități. După religiune: 1370 
creștini-ordodoxi şi 6 mozaici, 
După ocupaţiuni: 311 agricul- 
tori, 4 meseriași, 24 industriași, 
II3 comercianți, 113 muncitori 
şi $ servitori. Știu carte 90 
persoane (83 bărbaţi și 7 femei). 
Numărul caselor de locuit e 
de za 

În com. sunt 2 biserici filiale, 
una cu hramul Adormirea și a 
doua cu hramul Sf. Ion Boteză- 
torul, în cătunul Străjescul. 

Instrucţiunea publică se predă 
într'o şcoală mixtă, situată în. 
tr'un local închiriat şi frecuen- 
tată de 33 copii, 29 băeţi şi 4 
fete, din 143 în virstă de şcoală, 

Pentru întreţinerea școalei, co- 

7 

Ciuşlea, căzu, 
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muna prevede în budgetul săi 
502 lei anual. 

În comună sunt 338 contri- 
buabili, 

Budgetul comunei, pe anul 
1893/94 a fost de 4182 lei, 10 b, 
la venituri și de 4177 Lei, 45 b. la 
cheltueli, 

Pămîntul este nisipos argilos. 
Locuitorii ati: 1 mașină de 

treerat cu abur, 12 pluguri de 
lemn, 82 de fier, 6 grape de 
fier și 4 mori de apă. 

Vite sunt: 1670, diatre cari: 
473 boi, 305 vaci, 78 cai, 608 
oi și 206 porci. 

Sunt 85 stupi de albine. 
În comună sunt: 3 fierari, 

I grădinar, 6 băcani, 2 dogari, 
2 fabricanți de rachiii, 3 cizmari 
şi 6 circiumari. 

Mai multe șosele comunale 
şi vecinale pun Ciușlea în legă- 
tură cu comunele: Mărășești la 
N., Bilieşti și Mircești la S,, 
și Făurei la V. Pe aci trece 
șoseaua națională -Focșani-Te- 
cuciii. Pe Siret se află un mare 
pod de șeici, servind de tre- 
cătoare drumului județean Foc- 
şani-Tecuciii, 

în comuna cu 
același nume, plasa Șușiţa, jud. 
Putna. Este așezat pe malul 
Siretului, nu departe de unde 
dă gîrla în partea dreaptă a 
Putnei. Are o biserică parohială, 
cu hramul Adormirea; o școală 
mixtă, frecuentată de 33 copii, 
29 băeţi, și 4 fete, din 143 în 
vîrstă de şcoală. 

Ciuşlea, parohie, în com. cu a- 
culași nume, plasa Șușiţa, jude- 
ţul Putna, formată din 1 bise- 
rică parohială, cu hramul Ador- 
mirea, în cătunul Ciușlea și din 
1 biserică filială, coprinzînd sa- 
tele Străjescul și Doaga, cu hra- 
mul Sf. Ioan Botezătorul, în că- 
tunul Străjescul.   

ClUTA 

Ciuşlea, pădure, jud. Putna, de- 
pinzînd de moșia Ciușlea, cu si- 
liștele mănăstirei Răchitoasa, 
proprietate a statului. Are 4 
trupuri în întindere de 220 fălci: 
Danciul, 189 fălci; Ciușlea, 8 
fălci; Rădulești, 20 fălci și par- 

tea despre Biliești, 3 fălci. 

Ciuşlic, va/e,. jud. Tecuciii, plasa 
Birladul, comuna Buceşti. Incepe 
din partea stingă a Siretului, 
continuă spre S.-V., prin locul 
numit Baltă, face o cotitură spre 
E. şi se varsă în Siret, pe mo- 
şia d-lui Nicolescu. 

Ciuşmeaua-Antoniei, zszor cu 
apă minerală, în com. Ciurea, 
plasa Codrul, jud. Iași, aproape 
de satul Piciorul-Lupului, în pă- 

„darea Birnova. Acum e ruinat 
și nu are de cit un apeduct de 
lut, prin care iese apa izvorului, 
împrejurul căruia se formează 
un sediment roșu, 

Depărtarea de la orașul Iaşi 
pănă la izvor, e de 1! oră, 

Ciuşmelei(Dealul-),Făunoaia, 
deal, în com. Birzeşti, pl. Stem- 
nicul, jud. Vasluiii, ad Ludeşti- 
Budăiul), 

Ciuşmelei (Dealul-),dza/, în par- 
tea despre S. și în fața satului 
Cucuteni, com. Cucuteni, plasa 
Stavnicul, jud. Vaslui. Se în- 
tinde de la N. la S. și se ter- 
mină la satul Bogdănești, for- 
mînd în partea despre E. valea 
iazului Birdăhanul. 

Ciuta, cătun, al comunei Măgura, 
jud. Buzăă, cu 400 locuitori şi 
96 case; e subdivizat în trei: 
Izvorul-Ciutei, Ciuta-Moşneneas- 

că și Ciuta-Huidănești. 

Ciuta, dea/, în judeţul Mehedinți, 
plaiul Cloșani ; ține de com. rur, 
Cloșani.
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Ciuta, deal, la V. com. Bunești 
pl. Ocolul, jud. Vilcea. 

Ciuta, carieră de piatră, în jad, 
“ Buzăiă, com. Măgura, căt. Ciuta, 

sib muntele Cetăţuia. IExploa- 
tarea se face prin 20 guri, din- 
tre care cele mai bogate sunt 
Văcăria și Ciuciurele. Această 
piatră, graţie uniformităţei mesei 
ci și fragilităței, se întrebuin.- 
țează cu succes în construc- 
țiuni, precum: canale, trepte,etc., 

și mai cu seamă pentru orna- 
mentaţiuni, ceea ce o apropie 
mult de cea extrasă din cariera 
Albești, din Muscel. Din blocu- 
rile neintrebuințate se fabrică 
var de calitate superioară. 

Ciuta, /ac, în jud. Ialomiţa, plasa 
Ialomiţa-Balta, com. Dudești. 

„„Ciuta (Ţinteşti), moşie, în jud. 
Buzăi, com. Măgura. Are 500 
hect., din cari: 390 hect. pădure, 
18 hect. arabile, şo hect, fineață 

'şi izlaz, restul livezi și sterp. 

Ciuta, movilă, jud. Dolj, pl. Bal: 
ta, com. Goicea-Mică, 

Ciuta, movilă, jud. Dolj, pl. Bal- 
ta, com. Măceșul-d.-j., de lingă 
care începe limita de N. către 
com, Măceșul-d.-s. 

Ciuta, zirîă, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cloșani, com.. rur. Clo- 
șani; se varsă în apa Motrului. 

Ciuta, zirîă, jud. Tecuciii. Se u- 
nește cu piriul Găiceana, pe te- 
ritoriul com. Găiceana şi, îm- 
preună, se varsă în Berheciii, 

Ciuta, vă/cea, com. Ciomăgești, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. Se varsă 
în Cungrea-Mare, pe țărmul sting, 
în raionul com. Ciomăgești. 

Ciuta-Moştenească, zoșie, în 

  

  

jud. Buzăii, com. Măgura, căt, 

Ciuta. Are go hect. arături, fi- 
neață, livezi și pădure proprie- 
tate moșnenească. 

Ciuta-Picleanca, moșie, în jud. 

Buzăii, com. Măgura, căt. Ciuta. 

Are 510 hect., din cari 480 pă- 

dure, restul livezi, fineţe şi a- 

rături. 

Ciutaci, movilă, jud. Brăila, si- 
tuată la N.-E. satului Scorțarul- 

Vechii, la 11 kil. depărtare, la 

locul unde se întilnesc moșiile: 

Nazirul, Cotul-Lung, Scorţarul- 

Vechii și Domeniul-Brăilei. 

Ciutacul, 477/ă, jud. Brăila, la N. 

com. Urleasca, pe moșia Esna, 

la 9 kil. spre N.-V. de com. 

Urleasca. 

Ciutaţi, saz, face parte din com. 
rur. Domnești-Călțuna, pl. Sa- 

barul, jud. [ifov. Cade la V. de 

Domnești-d.-j., între rîul Cioro- 

girla și Răstoaca. 

Are o suprafață de 70 hect., 

din cari proprietarul, d. G. Ma- 

vrache, are 35 : hect. și locui: 
torii 35. Locuitorii cultivă viea 

"pe o suprafață 'de 2 hect. 
Are o populație de 159 loc. 

Comerciul se face de 1 circiu- 

mar. | 

Numărul vitelor mari e de 

77 şi al celor mici de 136. 

Ciutările, /oc, în com. rur. Ne- 

gomirul, pl. Văilor, jud. Mehe- 
dinţi. 

Ciutei (Izvorul-), /zoor, în co- 

muna Măgura, jud. Buzău. In- 

cepe de la Ciuta-Moșnenească 

şi se scurge în Buzăii. E renu- 

mit prin âpa sa bună. 

Ciutei (Plaiul-), co/ină, în jud. 

Buzăi, com. Grăjdana, “căt. Iz- 

voranul, Pe hotarul despre co- 
ATF 253 Dă     

  

  

muna Măgura. E acoperită de 
pădure. - ” 

Ciuteşti, saț, cu So de familii, 
jud. Argeş, pl. Topologul; face 
parte din com. rur. Ciutești-Că- 
zănești. Are o biserică, cu hra- 
mul  Cuvioasa-Paraschiva, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreț. 

Ciutești- Căzăneşti, cop. rur. 
jud. Argeș, plasa Topologul, a- 

proape de riul 'Tupologul; se 

compune din satele: Căzănești, 

Saii Dealul-Cucului, şi Ciutești, 

avind împreună 140 familii, saii 

580 suflete. In comună sunt 2 

biserici vechi. şi o școală pri- 

mară rurală. După o publicație 
oficială (1857), această comună 
are 113 contribuabili, și uu 

budget de 1959 lei la venituri 
şi de 1886 lei la cheltueli. 

Vite sunt: 336 capete vite 
mati și 226 capete vite mărunte. 

Ciutul, 7îză, care desparte sa 

tul 'Toflea de Brăhășeşti, com. 

Brăhășești, jud. Tecuciii, 

Ciutura, com. rur., jud. Dolj, din 

plasa Jiul-d..mj., la 21 kil. de 
Craiova și la 21 kil; de reșe- 

dința plășei Segarcea, 

Situată pe valea Ciutura şi 

pe ambele maluri ale piriului 

Ciutura care străbate com. de 
la N.S. 

Se învecinește la E. cu com, 

Virvorul, la V. cu com. Tincă- 

năul, pl. Dumbrava-d.-j., la N. 

cu com. Terpeziţa, plasa Dum- 

brava-d.-s., și la S. cu com. Pe- 

rişorul, pl. Dumbrava-d.-j. Li- 

mita liniei de N. începe de la 

$.-V. comunei Terpeziţa, merge 

drept spre E. și după o lun- 

gime de 12 kil. se împreună la 

lunca Rupturi cu capătul de N. 

al liniei de E. Limita liniei de 

E. începe de la lunca Rupturi, 

merge de la N. spre S. pănă
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la movila Ulmul-cel-Mare, unde 

se împreună ca capătul de E. 

al liniei de S. Limita liniei de 

S. începe de la movila Ulmul- 
cel-Mare, merge de la E. spre 

V. pănă la hotarul 'moșiei lui 

Tecu Ghenea, la movila Dră- 

goaia. Limita liniei de V. începe 
: de la hotarul Drăgoaia, merge 

drept spre S. pănă la comuna 
- Terpeziţa. ! 

“Terenul comunei este acci- 

dentat de următoarele dealuri: 

ia S. de Dealul-Viilor, cu o înăl- 

țime: de 100 m.,la N. de Dea- 

lul - Gabrului acoperit cu pă- 
duri și înalt de 1so m, la E. 
de Dealul-Virvorului şi la V. de 
dealul Scumpia. . 

Comuna este udată de piriul 

Ciuturica ce izvorește din mici 

văi pe teritoriul acestei comune 
și merge de se varsă în Dăsnă- 
ţuiul la Podul-Bisericei. 

_ Comuna Ciutura și-a luat nu- 

mele de la piriul Ciuturica. A 

fost fondată la anul 1575 de 

locuitorii veniţi din alte comu- 

“ne, cari la început s'aii așezat 

pe dealurile ce ocolesc com. 

iar mai tirziii s'aii așezat în vale, 

pe locul unde se află azi. Se 

compune dintr'un singur cătun, 

în care se află reşedinţa autori: 

tăților comunale și: care se nu- 

mește Ciutura. 

In comuna se află un schit 

numit Ciutura, fondat la 1540— 

1542, tăcut din zid, aproape 

ruinat. . 

In tinda bisericei se află ur- 
mătoarea inscripţie: «Fondată 

de Constantin. Voevod Basarab, 

la anul 1540—1542.» Este de- 

servită de un preot și un cîn- 

tăreţ. Are o proprietate de 17 

pogoane pămînt arabil, dat du- 
pă legea rurală din 1864. 

Se află în comună o școală 

mixtă, ce funcționează din anul 

1832; eîntreținută de stat. Are 

: 81 hect, pămînt arabil, Loca- 

53086, Marele Dicționar Geograjle, Vol, ZI, 
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lul şcoalei e făcut din zid, cu chel- 

tuiala comunei.: In anul șco- 

lar 1892---93 a fost frecuentată 

de 52 băeți și 15 fete. In virstă 

de școală sunt 150 de băeți și 

100 de fete. Știii carte 130 băr- 
"baţi și 20 femei. 

"Populaţia comunei este aproa- 

pede 1200 sufi. din care 470 

femei și 730 bărbaţi. După le- 

gea rurală din 1864, sunt 200 

locuitori împămînteniţi, iar du- 

pă cea din 1879, sunt 8 însu- 
răței. . 

Sunt 300 case și So bordee. 

Suprafața teritoriului comu- 

nal este de 2730 pogoane din 

care 1100 pogoane pămînt ara- 

bil, 400 pogoane fineaţă, 200 

pogoane izlaz, 30 pogoane pă- 
mint sterp, și 900 pogoane pă- 
miînt. 

Moşia se numește Ciutura, a- 

parține statului. Suprafaţa vin- 

dută este de 418 hect., supra- 
fața remasă 133 hect. Supra- 

faţa vîndută este împărțită în 
82 loturi. 

_ Pădurea de pe moșia statului 

se numește Ciutura; aparţine 

statului. Lemnul ce o compune 
este: stejarul, cerul și girnița; 

predomină cerul. 

Viile ai o întindere cam de 

600 pogoane, din care 300 a- 
„parțin statului şi se găsesc pe 

moşia sa; iar 300 pogoane aii 
fost rescumpărate de locuitori. 

In com. se găsesc 4 circiumi 

și 4 comercianţi. Transportul 

se face cu carele pe căile co- 

munale ce o unesc cu Calafat 

şi cu Cetatea. 

In com. se ţin două bilciuri 

anuale: unul la Rusalii și cel- 

V'alt la Florii. 

Venitul com. este de 2648,19 

„lei şi cheltuelile de 2440,30 lei. 

Vite mari cornute sunt 260, 

Oi 140 şicai 20. 

Ciutura, sat, pl. Jiul-d.-mj., com. 
3 
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Ciutura, jud. Dolj. (Vezi « com. 
Ciutura). 

Ciutura, moșia statului, pl. Jiul- 

d.-mj., com. Ciutura, jud. Dolj, 

în întindere de 133 hect. Aren- 

dată de la 1893—98, pe 5500 

lei. Din această moşie, care îna- 

inte era mult mai mare, s'a dat 

418 hect., în 82 loturi, 

Moșia, înainte de secularizarea 

averilor mănăstirești, era pen- 

dinte de mănăstirea Jitia. 

Ciutura, pădure a statului, plasa 

Jiul-d.-mj., com. Ciutura, jud. 

Dolj, pe moșia Ciutura. Lem- 

nul care se găsește este steja- 

rul, gîrniţa și cerul; cerul pre- 
domină, 

Ciutura-Fărămată, ma/ala, în 

jud. Mehedinţi, plasa Blahniţa, 
com. rur, Oreviţa,. 

Ciutureşti, com. rur., în pl. Fun- 

dul, spre S.-E. de orașul Ro- 

man, jud. Roman, și la o de- 

părtare -de 39 kil. de el și de : 

14 de reședința plășei, Este a- 

şezată în extremitatea de S.E, 

a județului pe un teren delu- 

ros. Este formată din satele: 

Alexandri, Ciuturești, Misăhă- 

nești, Poiana-Humei și Strîmba, 

cu reședința comunei în satul 

" Ciuturești. Are 212 capi de fa- 

milie, saii 087 locuitori, din cari 

„212 contribuabili, cari locuese 

în 233 case. Știii carte 24 per- 

soane. Are o biserică de lemn. 

Venitul anual este de lei 2024,34; 

iar cheltuelile de lei 2024. 

Sunt 1272 capete de vite 
mari, 

Ciutureşti, sa, în jud. Roman, 

plasa Fundul, com. Ciuturești, 

spre S.-E. de orașul Roman 

la o depărtare de 39 kil. de el 

și de 15 kil. de reședința plă- 

șei. Este așezat pe coasta unui 

„b9
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deal, spre N. Are g7 capete 
de familie, sai 479 suflete, din 
cari 104 contribuabili, cari lo- 
cuesc în III case, Știii carte 
10 persoane. Este reședința co- 
munei Ciuturești.. Are o bise- 
rică de lemn. Vite sunt 580 
capete. 

Ciutureşti, moșie a statului, în 
jud. Roman, plasa Fundul, co- 
muna Ciuturești, arendată (1 887) 

„cu 6440 lei anual. 

Ciutureşti, pădure, proprietatea 
statului, în judeţul Roman, pl. 
Fundul, com. Ciuturești, în în- 
tindere de 400 hect. 

Ciutureşti - Mischii, mame ce 
purta în vechime com. Mischii, 
pl. Ocolul, com. Mischii, jud. 
Dolj. 

Ciuturica, Zirîă, pl. Jiul-d.-mj., 
com. Ciutura, jud. Dolj, izvo- 
rește din dreptul satului Ciu- 
tura și se varsă în stînga rîului 
Dăsnăţuiul, la Podul - Bisericei, 
curgind prin valea Ciuturica, 

Ciuturica, zale, pl. Jiul-d.-mj., 
com. Ciutura, jud. Dolj, prin 
care curge piriul Ciuturica, 

Ciuturoaia, alt nume al com, Știr- 
beiul, jud. Romanați. 

Ciuturoaia. (Vezi Știrbeii-Vodă, 
jud. Vilcea). 

Cicacea, /a/7ă, aflătoare în mar- 
ginea-d.-s. a satului Vădeni, co- 
muna Rogojeni, pl. Horincea, 
jud. Covurluiă, 

Cicaina, dea/, jud. Fălciu, pe a 
cărui coastă de E., se află aşe- 
zată o mare parte a satului No- 
vaci, com. Duda, pl. Podoleni. 

Ciineanca, vă/cea, judeţul Teleor- 

  

  

468 

man, între moșiile Birla și Po- 
dișorul. 

Ciineaoca, sas, în jud. Ialomiţa, 
plasa Ialomiţa-Balta, pendinte 
de comuna Țindărei, este situat 
pe malul drept al rîului Ialo- 
miţa, în dreptul satului de re- 
ședință, care este malul stîng 
Și cu care comunică printr'un 
pod de lemn. 

Pe lingă acest sat, în partea 
de Vest, trece calea ferată Fe- 
teşti-Făurei. 

In sat, pe rîul Ialomiţa, sunt 
două mori cu cite 6 pietre. 

Ciineasca, zru/ din moșia Tufeni, 
la hotarul ei despre comuna 
Surdulești, județul Teleorman. 

Ciineasca, wumire, dată de lo- 
cuitori Pirîului-Cîinelui, judeţul 
Teleoriman. Această numire se 
vede trecută și în diferite acte 
de hotărnicii de moșii. 

Ciinelui (Girla-), g;r/ă, izvorește 
dela. N. de comuna Salcia, pl. 
Podgoria, jud. Prahova, de sub 
Ripa- Stînei, .se împreună în 
raza comunei cu izvoarele Ciu- 
ciurul, Bilcilor, Păcurei, Oancei, 
Stupina-Popei, Burlacul și Vul- 
pea şi formează girla Salcia. 
Această vale e acoperită cu 
pădure; are și puţine locuri 
de fineţe și semănături. 

Cîinelui (Pirîul-), piriz, străbate 
toată plasa Teleormanului de 
la N. spre S., începind de 
la hotarul comunei Strîmbeni 
în jud. Argeş. Cursul săi ur- 
mează valea cu același nume, 
începînd de pe cîmpia Burdei 
din judeţul Argeş. După ce 
intră în județul Teleorman, udă 
comunele S:rimbeni, Ripa, Sili- 
ştea, Ciolănești, Gărdești și Nec. 
șești din plasa Teleorman; Gă- 
răgăul, Virtoapele, Bivoliţa pănă 
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la comuna Mavrodin din plasa 
Tirgului, unde se împreună cu 
pîriul Tinoasa, pentru a se scur- 
ge amîndouă în rîul Vedea, în- 
tre comunele Nenciuleşti și Ma- 
vrodinul, 

Ciinelui (Valea-), za7, județul 
Teleorman. Inceputul ei este în 
judeţul Argeș, aproape de co- 
muna Ionești, pe cimpia Bur- 
dea. La distanţă de ciți-va kilo- 
metri, se formează piriul cu 
același nume. Valea, primind 
din amindouă părţile diferite 
ramuri de văi și vilcele, dintre 
cari mai principale sunt Valea- 
Cescului, a Pietrișului și Tinoa- 
sa, se termină în valea. 

Cîinelui (Valea- ), zale, izvorește 
din hotarul comunei Pojogi, jud, 

* Vălcea, trece prin mahalaua 
Irişte și dă în riul Tiriia, pe 
teritoriul comunei Turceşti, pl. 
Oltețul-d.-s. 

Ciineni (Căineni), com. rur., în 
partea de S.-V. a plaiului Novaci, 
jud. Gorj. E situată pe loc șes în 
albia și pe partea stingă a Jiu- 
lui; e formată din 2 cătune: 
Ciineni, unde e și reşedinţa și 
Şofrăceni. Se mărginește la N. 
cu comuna Titila, la V., cu rîul 
Jiul, la S., cu comuna Curtișoara 
și la E., cu Gruiul și Voiteşti 
de care se desparte prin piriul 
Inoasa, 

Are o întindere de 1590 hect., 
din cari 200 hect. arabile, 500 
hect. fineţe, 46 hect. pomet, 
800 hect. pădure, 3o hect. vie, 
şi 14 hect. vatra satului. 

Are o populaţie de 160 fa- 
milii sai 670 suflete, din cari 
117 contribuabili. 

Locuitorii posedă: So pluguri, 
130 care cu boi, şi 4 căruțe cu 
cai. 

Vite: 1290 vite mari cornute, 
137 cai, 774 oi și 1059 rimători.
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Venitul comunei este de lei 
906, bani 14, iar cheltuielele 
lei 800, bani 93. 

Apele ce udă această comună 
sunt: Jiul şi păriul Unguroaia, 
care curge numai în timpuri de 
iarnă sai în timpuri ploioase. 

Comunicaţia se' face prin: șo- 
seaua națională, care trece la 
V. Comunei; şoseaua comunală, 
care străbate comuna de la N. 
la S.; un drum ordinar, care o 
pune în legătură cu șoseaua 
națională și altul, care o leagă 
cu comuna Gruiul şi care a fost 
transformat în șosea vecinală. 

In comună se găsesc 14 pu- 
țuri și 3 fîntîni, 

Are 1 şcoală primară înfiin- 
țată în anul 1881 de locuitori 
și frecuentată de 42 elevi şi 4 
eleve din 57 înscriși. 

Are 2 biserici deservite de 

1 preot şi 1 cîntăreț, biserica 
din Ciineni, este fondată la 1853 
de locuitori și reparată la anul 
1882. 

Ciineni, com. rur., jud. Argeş, 

pl. Loviștea. (V. Căineni, com. 
rurală). 

Cîineni (Căineni), com. rur., în 

pl. Grădiștea, jud. R.-Sărat, pe 

malul stîng al rîului Buzăul. 

Este așezată în partea de S. 

a jud., la 32 kil.spre S.-E. de 
orașul Rîmnicul-Sărat, şi în par- 
tea de V. a plășei, la 13 kil, 

spre V. de Grădiștea-d..s,, re- 

ședința plășei. Comunele înve- 
cinate sunt: Drog, la 83 kil., Vi- 
şani, la 6 kil., Amara, la 8 kil. 

Se mărginește la N.-E. cu 
com. Grădiștea-d.-s.; la E. cu 

Șuţeşti, din jud. Brăila, de care 

e despărțită prin rîul Buzăul; 
la S. cu Vișani; la V. cu Drop; 
la N-V. cu Amara, de care se 

desparte prin balta Amara. 
Riîul Buzăul o udă ]a S., de 

la S.-V. la NE; balta Amara 
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la N,, Sărata la V. In Ciineni 
sunt şi 12 puțuri (8—13 m. ad.). 

Cătunele cari o compun sunt: 
Stăvăreșşti, reședința, la V.; Plă- 
soiul, la E.; Maralaiul, mai la 
E.; Ciineni, la S, 

Suprafaţa comunei e de 4552 
hect., din cari 45 hect. vatra 
comunei, 505: hect. ale locui- 
torilor, 4000 hect. ale particu- 
larilor. 

Populaţia e de _207. familii, 
cu 883 suflete. Șitiii carte 170 
persoane. 

In com. sunt 2 biserici: una 
în cătanul Stăvăreşti, cu hramul 
Sf. Voevozi, zidită în 1835 de 
vechiul proprietar, Alex. Bag- 
dat şi reparată în 1880 de Maria 
Stavăra, are 17 pogoane pămînt 
și deservită de 1 preot, 1 cîn- 

"tăreţ; a doua biserica, în căt, 
Ciineni, cu hramul Sf. Nicolae, 
ziaită în 1843 de pitarul Pan- 
tazi Bagdat, reparată în 1866 
de Grigorie Bagdat şi zugrăvită 
în 1868; are 17 pogoane pă- 
mînt, 

Este o școală de băeți, în căt. 

Stăvărești, fundată în 1885 de 

“locuitori; are 1 învăţător și e 
frecuentată de 22 elevi. 

Comuna are 3000 hect. pă- 

mînt arabil, 500 hect. imaș, 56 

hect. păduri, 15o hect. fineţe, 

300 hect. neproductiv. 

In com. sunt 125 pluguri. 

Vite sunt 3215 capete, din 

cari: 560 boi, 250 vaci, 190 

cai, 155 epe, 4 măgari, 2000 

oi, 6 capre și şo rimători, Co- 
merțul constă în importul de 
ţesuturi, gaz, vin, ţuică, și în ex- 

portul de cereale și vite; trans- 

portul se face prin gara Făurei 
(ud. Brăila), la 15 kil. spre S.- 

V. Sunt în comună 6 comer: 

cianți, din cari 5 circiumari. 

Căile de comunicaţie sunt 

drumurile vecinale spre Amara; 

spre Grădiștea-d.-s.; la Vişani; 

la Drog. a 
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Comuna are 196 contribua- 
bili. Veniturile sunt de 5245 
lei, 35 bani, iar cheltuelile sunt 
de 3188 lei, 69 bani. 

Cîineni (Căineni), com. rur., 
plaiul Cozia, jud. Vilcea. La 7 
kil. depărtare se află cătunașul 
Rîul-Vadului, unde se află va- 
ma și trecătoarea la Turnul-Ro- 
şu în Transilvania. Locuitorii și 
chiar străinii numesc mai lesne 
această comună Riîul - Vadului. 
Aci e trecătoare prin munți, în 
Austro-Ungaria. Din vechime 
există trecătoare la punctul Cii- 
neni. 

Este situată pe valea Oltului, 
pe Valea-Urei şi Rîul - Vadului, 
la 63 kil. departe de reședința 
judeţului și la 47 kil. de a sub- 
prefecturel, 

Are o populație de 380 lo- 
cuitori, în care întră și 5 fami- 
lii de Țigani; sunt 85 capi de 
familie, go contribuabili; locu- 
esc în 100 case. 

In comună e o singură bise- 
rică; fondată de Petru, Petcu şi 
Stoian și reparată la anul 1865. 
Inscripţia e cea următoare: cA- 
cest sfint și Dumnezeesc lo- 
caş s'a zidit și s'a înălțat întru 
numele și lauda sfîntului şi fă- 
cătorului de minuni Nicolae de 
la Miralichia, cu toată osteneala 
și cheltuiala d-lor Jupan Petcu, 
Petru și Stoian.» 

Locuitorii se ocupă ma! mult 
cu lemnăria, cu pescuitul și 
vinătoarea. Produsul muncei îl 
desfac la R.- Vilcea, Slatina, 
Drăgășani, ducînd plutele pănă 
la Dunăre, 

In comună sunt 1200 oi, 500 
capre, 150 vaci, 80 boi și 10 cai, 
Pe Valea-Urei, în raionul co- 
munei, sunt 3 mori şi 2 heră- 
strae, 

Locuitorii. sunt moșneni. De 

această comună ţine şi muu- 

tele Coasta, unde se fabrică brîn-
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ză, la 2 stîni, numite «Stinele- 
Ciinenilor.» 

Școala datează în comună de 

Soani. Clădirea e bună şi e pro- 
prictatea comunei, Se frecuentă 
(1595) de 14 copii, 13 băeți, 
I fată, din număral de 28, 17 

băcți, 11 fete, în virstă de şcoa- 

lă. Știti carte 50 bărbați și 10 
femel. Cu întreţinerea ' şcoalei 

- statul cheltuește anual 1080 lei. 

Toată com. are 450 hect. pămînt. 
Prin Cîineni trece şoseaua na- 

țională R..Vilcea-Rîul- Vadului. 
Veniturile com. se urcă la 2635 
lei și cheltuelile Ja 1687 lei a- 
nual. Dispune d'un capital de 
1629 lei, | 

„E brăzdată de dealurile: Scău- 
„ elele, Dealul-lui-Vlad, Călicelele, 

Cătănelul și Runcul :și udată 

de riul Olt, Riul-Vadului, va- 

lea Scăuelele, Negoiasa și Va- 
lea-Urei. 

Pe riul Olt se văd încă, în 

dreptul acestei comune, urme din 

Podul-lui-Traian, făcut pentru 
a trece în jud. Argeș, pe ţăr- 
mul stîng. Pe aci trecea dru- 
mul lui Traian, reparat de Carol 
al VI-lea. La anul 1848, prin a- 
ceastă comună, atit trecut Rușii, 

mergînd în potriva Ungurilor. 
Ciineni a fost în toate tim- 

purile un punct strategic însem- 
nat: astăzi încă se mai cunosc 
urmele a două fronturi bastio- 
nate, construite de către Aus- 
triaci și Turci în războiul lor 

de la 1710. In această privință, 
iacă cum se exprimă răposa- 
tul căpitan Filip, în studiul săi 
asupra Olteniei: «Poziţia de la 
Cîineni este tare prin natura 
sa, şi are-o însemnătate mili- 
tară destul de mare, pentru a 
atrage asupraii atențiunea bar- 
baţilor competinți.» 

Ciineni mai este important, 
prin faptului că aci se întil- 
nesc amiîndouă drumurile, care 
din Valahia-Mică, cât şi din Va-   
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lahia-Mare, duc în Transilvania; 

sub Regulamentul Organic erau 
drumuri de poștă pe amîndouă 
liniile: drumul de la Piteşti prin 

- Curtea-de-Argeș, Sălătruc, Pri- 
poarele, la Cîineni şi drumul 
poștei din R.-Vilcei prin Cozia, 

Călinești la Ciineni și.de aci 
la 'Turnul-Roşu. 

Tot aci, la Ciineni, sus, d'a- 

supra satului, se află o mare 

lespede de marmură albă cu o 
inscripţie latinească, în forma 

și stilul lapidar a monumente- 

lor romane, prin care se per- 

petua trecerea Qiteniei sub scep- 

trul Habsburgilor și construe- 

ţia şoselii d'a lungul Oltului de 

la Turnul-Roşu pănă la Riîmni- 
cul-Vilcei. 

lată această inscripţie: 

Sta viator 

Ubi natura stare jubet 

Et virtus Trajani stetit. 

Ilie 

Sub auspiciis 

Caroli sexti 

Sub acta brevi bello sed forti animo 

Eugenio 

» Caesaris vicario duce 

Ripensi Dacia 

Ut mediac mutuis commerciis 

jungeretur alpestris 

Efiractis nupibus praecipitatis in 

planum ductis Alpibus pante juxtis 

NI horarum via vehicularis aperta -est 

Opus cgit 

Stephanus comes a Steinville 

Legatus et praeses in Daciis 

Architecto Friderico Schwanicio 

Quid providentia Augusti 

Pro salute publica per fidele 

ministerium passet 

Gratae posteritate perenne monumeutum 

Jam valde prospere et memincris 

Virtuţi Caroli inviam nulla esse 

Viam 

Quedum Alpes eviscerat cet flumina 

damat 

Bellum sistit populosque raontibus 

nudatos 

Imperio frenat obsequio felices 

Via Carolina 

Ilacc est 

MDCCVII. 

(Anul aci indicat este greşit 

şi trebue să fie: MDCCAVII).   
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Se ştie că în urma păcii de 

la Pasarovitz în anul 1718, Tur- 

cia cedă Austriei, între altele și 

întreaga Oltenie, care rămase sub 

coroana imperială pănă la în- 

cheerea păcii de la Belgrad, în 

anul 1739. De atunci a rămas în 

toată Oltenia zicătoarea: «de 
cind cu Nemţii cu coadă.» 

Cea dintilii îngrijire a guver- 

nului Austriei, luînd în posesiune 

Oltenia (1718), a fost dea uni 

prin comunicațiuni mutuale Da- 

cia - Alpestră (Transilvania) cu 

Dacia-de-Mijloc (Oltenia). 

De aceea, pe de o parte, a 
pus a se curăți albia Oltului de 

stincile care împiedicaii ori-ce 

transport pe apă; iar pe de 

alta se deschise cu multe greu- 

tăți Via Carolina, care mergea 

dela Turnul-Roșu pănă la Bog- 

dănești, aproape de Rimnicul- 
Vilcii. La Turnu-Roșu se săpă 

în piatră următoarea inscrip- 
țiune: " 

Ilacc via 

„In Dacia 

- Aperta est 

Anno MDCCIVII. 

Această șosea pe marginea 
Oltului fu considerată în acele 

vremuri ca o lucrare. extraor- 
dinară și fu asemănată cu con: 
strucțiile Romanilor, căci, zice 

inscripţia de la Ciineni: «chiar 
vitejia lui Traian s'a oprit aci.» 

Construcţia acestui drum cos- 

tase 60000 de fiorini. Dificul- 
tăţile crai într'adevăr mari, a- 

vind a învinge stincoasa re- 

zistență a Carpaţilor și capri- 

ciile furioase ale Oltului. 

Ciineni (Căineni), sas, jud. Ar- 
geş, plasa L.oviştea, comuna Cii- 

neni. (Vezi Căineni, sat). 

Ciineni (Căineni), căra de re- 
ședință, al comunei cu același 

nume, jud. Gorj, situat în albia, 

şi pe partea stingă a Jiului. -
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Are o întindere de 770 hect., 
din cari 110 hect. arabile, 255 
hect. finețe, 28 hect. pomet, 16 
vii, 357 islaz și pădure şi 8 
hect. vatra satului. 

Areo populaţie de 8ş fam., saii 
340 sufi., din cari 62 contrib. 

Locuitorii posedă 40 pluguri, 
70 care cu boi, 2 căruțe cu 

cai; 650 vite mari cornute, 67 

cai, 424 oi și 639 rimători. 

In cătun se găsesc 9 puțuri 

și 2 fintîni. 

Aci este 1 biserică şi 1 şcoală. 
Serviciul bisericei se face de 
preotul din cătunul Şofrăceni. 

Ciineni (Căineni), saz, în judeţul 
R.-Sărat, pl: Grădiștea,căt. com. 

Ciineni. Este aşezat în partea de 
: miază-zi a comunei, pe malul 

stîng al rîului Buzăul, în apro- 
piere de lacul” mineral Balta. 
" Sărată. Are o întindere cam de 
"15 hect. (vatra satului),: cu o 

" populațiune de 65 familii, saii 
„237 suflete, din cari 60 contri- 

- buabili. Știu carte 30. Are o 

" biserică, la care deservește preo- 

tul din cătunul Stăvărești. Aci 

- "e şi. 0 școală a comunei. 

“Cîineni, moșie, în jud. Rimnicul- 
Sărat, proprietatea familiei Bag- 

- dat; se întinde peste riul Buzăul. 

Ciinenilor (Culmea-), c//me de 
munte, jud. Vilcea, care plea- 
că din Muntele Virful-Mare, şi se 
îndreaptă către E. Este coprinsă 

. între riul. Ciineni și Rtul-Vadu- 
„lui, avind ca” piscuri mai - prin- 
-cipale; muntele Coasta-Ciineni- 
“lor şi Dealul-lui-Vlad.: Această 
"din urmă- culme constitue prin 

„ contraforturile sale, “două po- 
zițiuni tactice, situate una la 
comuna: Ciineni. şi: cea-l'altă la 

„. frontieră, „chiar pe malul stîng 
“al Riului- Vadului. 

Ciinieştilor (Dealul- J deal, la 
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poalele căruia se află. situată 
comuna Surpatele, plasa, Oltul- 
"ds, jud. Vilcea. Se mai nu- 
mește şi Pleştioara. 

Cijma, dea/, în com. rur. Ivarna- 
d.-j., plaiul Cloșani, jud. Me- 
hedinţi. 

Cilbotinul, oszroz, în jud. Vlaşca, 
avînd 340 hectare pădure . de 

” salcie, situat pe doimeniul Giur. 
giul, în dreptul” satului Malul. 
d.-j.; depinde. de ocolul silvic 
Giurgiul. 

Cilcea, p/amă, acoperit cu pă- 
durice, pe teritoriul satului Gher- 
măneşti, com. cu același nume, 
pl. Podoleni, județul Fălciu, în 
partea de E. Pe acest platoii, pe 
o lungime de 2 kil., se întinde 
un șanț vechiii, adinc de 3 me- 
tri şi larg de ş metri. Lo- 
cuitorii spun că ai găsit pe 
aici, lucrind pămîntul, gloanțe 
şi fărimături de boambe. 

Cilceşti, co. rur., în partea, 'de 
S. a comunei Godineşti, din 
plaiul Vulcan, jud. Gorj, în apro- 
pierea riului Tismana, și în 
partea dreaptă a lui, situat sub 
dealul Pietrișul. Are o supra- 
față de 225 hect., din care 5o 

hect. pădaire, rrş hect. arabile, 
40 hec:. finețe şi 20 hectare 

livezi de pruni. 

Are o populaţie de 180 fa- 

milii, sai 693 suflete, din cari 
140 contribuabili, 

"Locuitorii posedă: 30 pluguri, 
95 căruţe cu boi, 1 căruță 
cu cai, 205 vite mari cornute, 

12 cai, 40 oi, 12 capre și 125 

rimători. 

Venitul: comunei este de lci 

630, bani 88 şi cheltuelile de 
lei 602, bani 88. 

Riîul 

„spre N. udă partea de E. a 
acestei comune. 

Tismana ce vine din   

CÎLNĂUL 

“Prin Cilcești trece șoseaua 
comunală care o leagă la N. 
cu cătunul Racoți, iar la-N.-E. 
tot prin şoseaua comunală se 

leagă cu cătunul Pirîul. 
“In această comună se găsesc 

2 moră pe apă, 9 puțuri și 2 
- fîntîni. : 

Comuna are 1 şcoală, fon- 

"dată la 1836, frecuentată de şi 

băcți și 1 fată, din 49 înscriși; 
2 biserici de lemn, una fondată 

la 1832, iar a doua reedificată 

la 1888, deservite de un preot 
și doi cîntăreți. 

Locuitorii sunt moșneni. 

Cilnăeni, nwinire vechie â satu- 

lu? Miloșeşti, pl. Ialomiţa-Balta, 
jud. Ialomiţa. 

Cilnăianul, zaute, în jud. Bu- 

zăi, com. și căt. Colţi, format 
din stinci și acoperit de păduri. 
Extremitatea sa de V. se ter- 
mină în muiitele . Virful-Oiă, iar 

cea de E. în inuntele Vîrful: 

Sboiului. 

Cilnăianului (Izvorul-), îszor, 

în jud: Buzăă, com. Colţi. In- 

cepe din virful muntelui Cîlnă- 
ianul și se scurge în Valea- Col- 

„ţilor. 

Cilnăul, dea/, în plaiul Rimriicul, 

jud. R:-Sărat. Se desface din 

virful Dinul; trece pe la izvoa- 

rele riului Cîlnăul; se întinde 

spre EE., lăsînd la stînga culmile 

Cătăuţului și Scărișoara; de aci 

se prelungește spre S., iritră în 
pl. Rimnicul-d.-s., și sub dife- 
rite numiri, ca: Dealul-Spidelor, 

Poiana-Mălaiului, Ernatica,Strea.- 

ja şi Străjești, se întinde pănă 
la hotarul județului, despărțind 
afluenții rîului R.-Sărat de a- 

„ ceia ai Cîlnăului, Este acoperit 
cu păduri întinse și pășuni, 

Cilnăul, îi, în jud. R.Sărat şi



CÎLNĂUL-GĂVANELE 

jud. Buzăi. Izvoreşte din dea- 
lul Fundul-Cilnăului, jud. R.-Să- 
rat, com. Valea-Sălciei. Se _în- 
dreptează spre S. pe lingă ho- 
tarul jud. R.-Sărat, pl. Rimni- 
cul; udă în drumul săi cătu- 
nul Modreni, com. Valea-Săl- 
ciei; întră apoi în plasa Rîmni- 
cul-d.-s., udă căt, Costomir, co- 
muna Valea-Raţei, cătunele Mur- 
gești, Mocani, Suditul, Mato- 
hani, Nisipeni, Racoviţeni și Pe- 
trișorul, ale comunei Racovi- 
țeni; în județul Buzău, păs- 
trind aceeași direcție, udă co- 
munele Vadul-Soreștilor, Zer- 
neşti-de-Cilnăi, Fundeni, Slobo- 
zia-de-Cîlnăi, Haimanalele, Și se 
varsă în riul Buzăi, pe stînga 
lui, în dreptul orașului Buzăă, 
după un curs de 70 kil. Cur- 
sul lui e repede în jud. R.-Să- 
rat și lin în jud. Buzăi. Basinul 
săi e cuprins între culmile Cîm- 
pulungeanca, Dimieni, Clociţi şi 
Blejani, la V.; și între culmile 
Cilnăului, Spidele, Poiana-Păru- 
lui și Ernatica, la E., coprin- 
zind deci, în jud. R.-Sărat, o 
mică parte din plaiul Rîmnicul 
(com. Valea-Sălciei), o bună par- 
te din pl. Rîmnicul-d.-s. (com. 
Mărgăriteşti, Cîmpulungeanca, 
Valea.Raţei și Racovițeni). - 

Cîlnăul primește ca afluent 
principal Hirboca, care se varsă 
în el la comuna Hirboca, după 
ce primește Cărpinișul. 

Cilnăul-Găvanele, cătun, al co- 
munei Zilișteanca, jud. Buzău, 
alipit de marele cătun Haima- 
nalele, format din însurăței, în 
1880. Are 40 locuitori și 12 
case. 

Cilnăul-Găvanele, moşie a sta: 
tului, jud. Buzăă, pendinte de 
schitul Găvanele. Are 182 hect, 
arabile, acum date însurățeilor. 

Cilnăul-Giîrbovei, cătun, al co-. 
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munci Zilișteanca, jud. Buzăiă, 
alipit de marele cătun Haima- 
nalele, format din însurăţei în 
1880. 
Are 70 locuitori și 30 case, 

Cîlnăul-Gîrbovei, moşie a sta- 
tului, în jud. Buzăi, com, Ziliş- 
teanca, pendinte de schitul Ni. 
fon. Are 820 hect., din cari -8 
hect. pădure, 42 hect. izlaz și 
restul arabil. Parte din corpul 
acestei moșii s'a dat însurăţei- 
lor (19o hect.) în 1880 şi 77 
împroprietăriților din 1864, iar 
553 hect. s'au vîndut la parti- 
culari, 

Cilnăul-Sărindăreanca, moşie, 
în jud. Buzău, com. Zilişteanca, 
căt. Slobozia, fostă pendinte de 
mănăstirea Sărindarul și azi par- 
ticulară. Are 580 hect., toate a- 
rabile. 

Cilnăul-Şeineaşca, moșie, în ju- 
dețul Buzăă, com. Zilișteanca, 
căt. Haimanalele. Are 190 hect. 
arabile și puţin izlaz. 

Cilnăului (Gura-), căzuu, al co- 
munei Zilişteanca, jud. Buzăi, 
alipit căt. Haimanalele, format 
din însurăţei. Are 70 locuitori 
Şi 20 case. 

Cilnăului (Gura-), 7oşie, în co- 
muna Zilişteanca, jud. Buzăiă, 
fostă proprietate a statului, pen. 
dinte de Episcopie. Are 700 
hect., din cari 27 hect. crivină, 
30 hect. izlaz şi restul arabil, 
Din această moșie, 270 hect, s'ati 
dat însurăţeilor, iar restul a de- 
venit proprietate particulară. 

Cilnia, saii Canlia, com. rur., în 
plasa Silistra-Nouă, jud. Con- 
stanța. Este situată în partea 
vestică a județului, spre V. de 
orașul Constanţa, capitala dis- 
trictului, şi în cea nordică a 
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plășei, spre E. de orășelul Os- 
trov, reședință. Comunele înve- 
cinate sunt: Bugeam, la ș kil. 
spre S.-V.; Girliţa, la ş kil. spre 
S.-V.; Lipnița, la ş kil. spre 
S.-E.; Satul-Noi, la ş kil. spre 
N.-E. 

Se mărginește la N, cu com. 
Satul-Noii, de care se desparte 

prin dealul Ghivizlicul; la E 
cu comuna Lihniţa, de care se 
desparte prin culmea Coșlugea; 
la S. și V. cu com. Girliţa, de 
care e despărțită prin dealul 
Draca și valea Scorci; iar la 
N.V. cu jud. Ialomiţa, de care 
desparte Dunărea. 

Solul este accidentat de pre- 
lungirile vestice şi nord-vestice 
ale culmei Coșlugea. Printre 
dealuri însemnăm ca principale: 
Ghivizlicul (140 m.), la N.; Coş- 
lugea, cu virful Coșlugea (138 
m.), la V.-E.; Cilnia, cu virful 
Cilnia (102 m.), în interior; Li- 
cirna (122 m.), Draca, cu virful 
Draca (125 m.), la V. şi S.-v, 
ele aparţin toate culmei Coş- 
lugea și sunt acoperite cu fi- 
nețe, imașuri și cîte-va păduri, 
resturi din întinsele păduri de 
odinioară. 

Dunărea udă com. la N.-V., 
pe o distanță de 3 kil., avind 
malul înalt şi stincos, din pri- 
cina pietroaselor dealuri ce-şi 
trimet ramificațiunile pănă la 
fluvii. Văi sunt puţine; toate 
se deschid în Dunăre şi -au 
apă numai în timpul ploilor 
toamnei; printre ele distin- 
gem: Ghivizlicul - Mare, la N., 

„cu o direcţie dela E. spre V.; 
Cilnia, formată din unirea văilor 
Cilnia-Mare ce trece prin satul 
Cilnia și Canli-Dere; Cilnia-Ve- 
chie, care brăzdează com. prin 
mijloc; Licina, cu malurile-i ri. 
poase și păduroase, la V.; va- 
lea Girliţa sau Scorci,la S.-V. 

Este formată numai dintr'un 
singur cătun, Cilnia, în valea Cil-
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nia, închis și dominat la N. de 
dealul Cilnia, la E. de dealul 
Coșlugea, la S. și V. de dealul 
Licina. Satul e mare, așezat în- 
tr'o poziţie frumoasă și încon- 
jurat de vii și livezi. 

Suprafaţa: lui este 
hect. 

Populațiunea totală pe 1896 
este de 157 familii, cu 933 su- 
flete, din cari: 50 bărbați, 488 

"femei. 
Sunt 503 agricultori și me- 

seriași;, 2 circiumari, 

Contribuabili sunt 185. 

„Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 5651 lei şi la chel: 
tueli de 2281 lei. 

Căi de comunicaţie sunt nu- 
mai nişte drumuri comunale sati 

vecinale ce duc la satele apro- 
piate: Bugeacul, Pirjoaia, Sa- 
tul-Noii, Galiţa și Coșlugea. 

În com. este o biserică, cu 
hramul Sf. Voevozi, zidită și în- 
treținută de comună, avind şi 
de la stat 10 hect. şi deser. 
vită de 1 preot, 1 paracliser 
și 1 cintăreț; o şcoală rurală 
mixtă cu 1 învățător și 71 e- 
levi; școala e întreținută de stat 
şi are 10 hect, de pămînt 

Cilnia, deal, în jud. Constanţa, 
pl. “Silistra-Nouă, pe teritoriul 
com. rurale Cilnia, de la care 
şi-a luat numele. Se desface din 
ramificaţiile vestice ale dealului 
Coşlugea; se îndreaptă spre V., 
avind. o direcțiune generală de 
la E, spre V., întinzîndu-se prin- 
tre valea Cilnia-Vechie şi o altă 
vale mai mică, ambele adia- 
cente ale văiei Cilnia, brăzdind 
ast-fel partea nordică a plășei 
și cea centrală a comunei. Are 
o înălțime cam de 105 m., do- 
minînd astfel satul Gilnia, care 
în parte. este aşezat la poalele 
sale sudice, valea Cilnia, al că- 
rui mal drept este înalt şi ri- 
pos, valea Cilnia-Vechie și dru- 
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mul Cilnia- Dunăre. Este aco- 
perit cu tufărișuri, resturi din 
întinse păduri și cu finețe, 

Cilnia, va/e, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra- Nouă, pe teritoriul 
com. rurale Cilnia. Sub numele 
de valea Canlt - Dere, se des- 
face din poalele nordice ale dea- 
lului Canli- Dere; se îndreaptă 
spre N., într'o direcţie generală 
de la S.-E. spre N-E., şi, cum 
se apropie de “com. Cilnia, ia 
numele de valea Cilnia; stră- 
bate această comună prin mij- 
loc, trecînd pe la poalele vestice 
ale dealului Cîlnia; face un 
arc și, după un drum de-o 
kil., se deschide pe malul drept 
al Dunărei, la 4 kil. mai jos de 
satul Pirjoaia. Brăzdează par- 
tea de N. a plășei şi cea cen- 
trală a comunei. Malurile sale, 
de la comuna Cilnia pănă în 
Dunăre sunt înalte și ripoase, 
de oare-ce este strinsă de a- 
proape de dealul Cilnia, și de 
o ramificație a dealului Canli- 
Dere. 

Ca văi adiacente mai însem- 
nate are valea Cîlnia-Vechie, pe 
dreapta. Intreg teritoriul, stră- 
bătut de această vale şi adia- 
centele sale, este cuprins între 
dealurile Coșlugea la E. şi Canli- 
Dere la V., coprinzind întreg 
teritoriul com. Cilnia, care se 
află în înteriorul ei ca întrun 
basin. Această vale nu are apă 
de cit numai toamna și primă. 
vara, după topirea zăpezilor. Pe 
malul săii drept, merge drumul 
comunal ce duce de la Cilnia 
la malul Dunărei. 

Cilnia-Vechie, za/e, în județul 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 

teritoriul com. rurale Cilnia. Se 

desface din poalele vestice ale 

dealului Coșlugea; se îndreaptă 
spre V., într'o direcție generală 
de la V.spreE.; face un mare   
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arc de cerc; ocolind dealul Cil- 
_nia și mergînd pe la poalele mo- | 
vilei Coșlugea, și, după un drum 
de 2!/ kil., se deschide în va- 
lea Cilnia, pe dreapta, ceva 
mai sus de deschiderea aces- . 
teia în Dunăre, brăzdind -ast- 
fel partea nordică a plășei şi 
a comunei. Este tăiată -de: un 
drum comunal ce duce de” la 
Cilnia la Pirjoaia. 

Cilnicul, com. rur., pl. Ocolul, 
judeţul Gorj, la S.-V. comunei 
Hodoreasca, aproape de Şo-. 
seaua judeţeană T..Jiul-Severin. 
Numirea o are de la apa Cilni- 
cului ce o udă de la N. la S. 

Are o suprafață de 1494 hect., 
din care 1000 hect. pădure și . 

"Vatra satului, 8o hect, fineţe 
şi 414 hect, arătură, 

- Are o populaţie de 185 fami- 
” Lii, sai 717 Suflete, din cari 10 
Țigani. Sunt 250 contribuabili, 

Locuitorii posedă: şo plu- 
guri, 62 care cu boi și vaci, 1 
căruţă cu cai, 552 vite mari 
cornute, 26 cai, 221:0i Și capre | 
Și 240 porci. 

Venitul comunei e de 735 
- lei anual, și cheltuelile de 776 

lei, bani 64. 
Comunicaţia. se face prin şo- 

seaua comunală care la N-E. 
o pune în legătură cu comuna 
Șomănești, iar la S.-V. cu şo- 
seaua judeţeană T.-Jiul-Severin. 

Are o școală, frecuentată de 
47 elevi, din 50 înscriși; 2 bi- 
serici de lemn, fondate de lo- 
cuitori în secolul trecut și acum 
deservite de 1 preotși 2 cîntăreți, 

În comună sunt 2 mori de 
apă; 1 cîrciumă, 

Cîlnicul, căzu, al comunei Bir. 
zeiul-de-Gilort, plasa Amaradia, 
jud. Gorj, situat pe malul stîng 
al riului Gilort și la S. de com. 
Albeni. Are o suprafață cam de 
800 hect., din cari 124 hect. ara-



CÎLNICUL 472 CÎLNIȘTEA 
  

bile, 4 hect. vie, 6 hect. prunet, 
„666 hect. pădure, tufăriș şi fi- 

nețe. : 

Are o populaţie de So fa- 

milii sai 250 suflete, din cari 

50 contribuabili. Locuitorii aă 

17 pluguri și 36 care cu:boi. 

Sunt 20 stupi. 

Cătunul este udat de apa Cil- 
nicului. | 

Comunicaţia cu comuna Al- 
beni și cu cătunul săit de reșe- 
diață, Birzeiul-de Gilort, se face 
printr'o. şosea comunală. 

In cătun se găsesc 3 puțuri 

cu cumpănă și 7 izvoare aco- 

perite. 

Cătunul are 3 biserici, din 
cari una reparată de defunctul 
general Gheorghe Magheru, e 

deservită de preotul din Birzeiul- 
de-Gilort. 

Cilnicul, zîriă, judeţul Gorj. Iz- 

vorește din Dealul-Sporeștilor; 

udă comuna Cilnicul; se în- 

dreaptă spre $. și se varsă în rîul 

Tismana la comuna Hodoreasca. 

“Cilnicul, ziriă, în plaiul Novaci, 

jud. Gorj, format din 2 piraie: 

Ursoaia și Creţul. Cel d'întîii 

izvoreşte din partea Dealului- 

Muerei, numit Dealul-Alimpeş- 

tilor, iar cel d'al 2-lea din Dea: 

lul-Poenarilor. Se întrunesc a- 

mindouă la hotarul Zorleştilor, 

unde Cilnicul primeşte piriul 

Prizlocul, care izvorește din malul 

" Bumbeşti-Piţicul. De la Zorlești la 

vale, piriul îa numirea de Cilni- 

cul. Primește în dreapta Lia și 

Cornetul, iar pe stînga Prigoria 

și IHotopelul și apoi se varsă 

în Gilort, la comuna. Albeni, 

Pe acest pirii sunt 6 poduri 

„de lemn, 2 în comuna Albeni, 

2 în Negoești și 2 în comuna 
Prigoria. e 

Lățimea sa medie este de 

10 metri, iar adîncimea de 
0,40 m.:   

Cilniştea, p/asă, în partea de 
“mijloc a jud. Vlașca, se hotărește 
la N. cu plășile Neajlovul şi 
Glavaciocul, la E. cu jud. Ilfov, 

la V. cu jud. Teleorman, la S. 

cu plasa Marginea. Numele i s'a 
dat după acel al rîului Cilniștea, 
de care este udată pe toată în- 
tinderea sa, fiind străbătută de 

acest riîii prin mijlocul ei. 

Reședința acestei plăşi este 

la cătunul Călugăreni (proprie- 
“tatea D-lui Vartiade) ce ţine 

„de comuna Uzunul. 

Suprafața acestei plăşi este 

de 120000 hectare, cu o popu- 
laţie de 48544 suflete. 

După statistica făcută în 1889 

de Sinod, populaţia ar fi de 39515 

suflete. La 1860, spune Frun- 

zescu în Dicţionarul săii Geogra: 

fic, această plasă avea 27 co- 

mune, cu 28950 locuitori. 

In această plasă, afară de E- 

pureşti-Sirbi, Copăceni și Bila, 

unde sunt Bulgari, cele-V'alte 

“sate sunt populate cu Romîni.. 

Plasa în total are 28 comune, 

cu 69 sate și anume: 

1. Adunaţi-Copăreni, cu sa- 

tele: Adunaţi-Copăceni și Pir- 

lita,* 

2. Bălăriile, cu satele: Bă- 

lăriile, Cămineasca-d.-j., Cămi- 

neasca-d..s. și Stilpeni, 

3. Brăniștari, cu satele: Bră- 

niştari-d.-j., Brăniștari-d.-s., Bră- 

niștari-Mănăstire și Năneasca. 
4. Câmineasca, cu satele: Că- 

„ mineasca și Bila. 

„5. Comana, cu satele: Co- 
mana, Falaștoaca și Vla :-Țepeş, 

6. Copaciul, cu satele: Cro- 
vul și Copaciul. 

7. Dadilov, cu satul : Dadilov. 
8. Dărâşti, cu satele: Dă- 

răști-d.-s., Dărăști-d.-j. şi Dă. 
răști-Mărcuţei. | 

9. Drăgăneşti, cu satul: Dră- 
gănești. 

10. Ghimpați, cu satul: Ghim- 
paţi. 

  

  

II. Grădiştea, cu satele: Gră- 
diștea-d.-s. și Grădiștea-d.-j. 

12. Jipureşti, cu satele: Epu- 

rești-Romini, Epurești-Sirbi și 
Mateiii-Basarab. 

13. Lefca- Vechie, ca satul: 
Letca-Vechie. 

14. Alăgura, cu satele: Mă- 

gura-Luceanca, Gurueni, Măgu- 
ra-Bueasca, Vităneşti și Găvă- 
nești, 

15. Jfhăileşti, cu satele: Tu- 

fele, Băneşti, Costicni, Mihăi- 

lești-a.-j. şi Mihăilești-d.-s. 

16. Waipul, cu satele: Ba- 

laci, Cioflicul şi Naipul. 

"17. Vovaci, cu satul: Novaci, 
18. Păngăleşti, cu satul: Păn- 

gălești. 

19. Popești, cu satul: Popeşti. 
20. Prunarul, cu satele: Ca- - 

rapancea și Prunarul. 

21. Siugureni, cu satul: Sin- 
gureni. 

22. Stăneşti-Chirculești, cu 
satele: Stănești și Chirculești. 

23. Stoeneşti, cu satele: Stoe- 
nești-Moșneni, Stoenești-d.-j. și 

Stoeneşti-d.-s, 
24. Strimba, cu satele: Crîn- 

gurile, Strimba-d.-j. și Strim- 
ba-d.-s. 

25. Zangărul, cu satele: Gu- 

bavia, Mirăul, Petru-Rareș şi 

Tangărul. a 

26. Zîrnava-de.jos, cu satele: 

Comoara, Dandara și Tirnava- 

d.-j. 

27. Zirnava-de-sus, cu satul: 

Tirnava-d.-s, 

28. Usunul, cu satele: Călu- 

găreni-Moşneni, Călugăreni-Mă- 
năstireni şi Uzunul... 

Această plasă are 7336 con- 
tribuabili. Venitul pe anul 1888 
a fost de 113545 lei şi cheltu- 

elile de 94053 lei. 

În această plasă numai trei 

comune ai tirguri anuale sati 

bilciuri, şi anume: Drăgănești, 

la 25 Martie; Cămineasca, la 

29 Iunie; și Strimba, la 6 Aug,
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Sunt în total ş3 biserici, de- 
servite de. 38 preoți şi 91 das- 
căli. | 

„Şcoli sunt 30, din cari g de 
zid și 21. de nuele; cursurile 
sunt predate de 17 învățători 
și 13 învăţătoare. 

In anul 1888 aii fost frecuen- 
"tate de 970 băeţi și 185 fete, 

din 2409 băeţi și 1509 fete în 
vîrstă de şcoală. . 

Vii sunt în 23 comune, în în- 
tindere de 2328 hect,: 

S'a cultivat tutun în anul 1888 
în următoarele comune: 

Cămineasca, 113 hectare. 40 
arii; Bălăriile, 35 hect. 40 arii; 

Copăceni, 153 hect.37 arii; E- 
pureşti, 8 hect. 85 arii; Ghim- 
paţi, 154 hect. 14 arii; Naipul,' 
16 hect. 62 arii; Pingăleşti, 52 
hect.. 23 ariă; Tingăral, 57. hect. 
41 arii. 

In total s'a cultivat o supra- 
faţă de 591 hect. și 62 arii, pe 
care s'a produs 240632 kgr. 

tutun, în valoare de 182175 lei. 
„In tot judeţul. Vlașca s'a cul- 

tivat în anul 1888, de către 2171 
loc., o suprafață de 988 hect. cu 
tutun care a produs 412677 

kgr., în valoare de 350424 lei. 

Din aceasta se vede că plasa 
Cilniștea, singură, a produs mai 
mult ca jumătate din total, 

Păduri ale statului în această 
plasă sunt pe o întindere de 
5500 hect. și particulare, pe 
7000 hect, 

In plasă, afară de rîul Cîl- 

niştea, curg apele Teleormanul 
şi Cleniţa la marginea sa de V. 
şi udînd Măgura, Gurucni, Lă- 
ceanca, Budăiasca, ' Vităneşti și 
Găvănești, 

Riîul Glavaciocul trece pe la 

extremitatea de N. a plășel, u- 

dind satele Letca-Vechie și Co- 

„păceni. ) 

-Valea-Milcovului trece pe la 
Ghimpați. Valea Bălăriile pe la 
com. cu același nume, 

08086. Afarele Dicțisnar Geografie, Pol, 12, 
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Apa Neajlovul udă satele: 
Epurești, Stoeneşti, Chirculești, 

Singureni, Crîngurile și loneasca, 

“sai Călugăreni-Vartiadi. Pe riul 

„. Argeșul care face limita de E,, 

:. sunt satele :. Mihăilești, Novaci, 

Dărăști, Adunați - Copăceni şi 

Grădiștea, 

Pe apa Cilniștei sunt situate sa- 
tele: Tirnava-d.-s., Tirnava-d.-j., 

- Drăgăneşti, Tunari, Naipul, Că- 

mineasca, Pingăleşti, Strimba, 
„Stoeneşti, Tingarul, Uzunul, Că- 

lugăreni, Brăniştari, Dadilovul, 

Comana și Falaștoaca. 

“În această plasă sunt şase 
“mori de apă pe Neajlovul și 
opt mori de.aburi. 

Partea plășei care produce mai 

mult griîi şi porumb este par- 

tea de V.; pariea de E. pro- 
duce. mult fin. -In plasă se cul- 
tivă inul, cinepa și gogoșii de 

mătase. Partea despre N. este 

productivă în cartofi, şi tutun; 
de asemenea are vii multe. 

Locuri istorice sunt: Călugă- 
reni, Uzunul, Hulubești, Crucea- 

de- Piatră, Strimba, Stoeneşti, 

Comana și Grădiștea. | 

„Plasa e străbătută de urmă. 

toarele căi de comunicație: șo- 

seaua națională Giurgiu - Bucu- 

rești, care trece prin Călugă- 

reni și ese la Copăceni la Ar- 

geş; şoseaua judeţeană ce mer- 

“ge pe la Pangăl în Glavaciocul; 

şoseaua judeţeană ce duce la 

Alexandria; şoseaua judeţeană 

ce duce la Letca; șoseaua ve- 

cinală- de la Strimba-Grădiștea, 
- prin satele Călugăreni, Brăniş- 

tari, Budeşti. Linia ferată Giur- 

giu-Bucureşti întră. în această 

plasă, la Comana și ese la Gră- 
diştea. 

Cilniştea, 7îă, jud. Vlașca. Vine 

din sus de Letca-Nouă, de la 

satul Tirnava-d.-s. și se var- 

să în riul Argeș, în jos de sa: 

tul Falaştoaca, tot din acest ju-   

CILȚEŞTI 

deţ. Primește în cursul ei apele: 
„Milcovul, din sus de satul Let- 

ca-Nouă; apoi Glavaciocul, din 

jos de Dușanca; Neajlovul, care 
se varsă într'însul la Pari-Morei- 
lui-Varlam, hotar între Hulubeşti 

„și Călugăreni sati Ionești a frați- 
lor Vartiadi; Uzunul; apele văi- 

or: Stoeneşti, Tingarul, Sasi, 

Dadilovul şi Gurbanul. In jos 

de satul Călugăreni, un braț 
din această apă poartă și nu- 

mirea de Neajlovul, ast-fel că 
de la Călugăreni în jos spre 

Brăniștari se văd două ape, 

una Neajlovul și alta Cilniştea ; 

se unesc apoi amîndouă în 

„dreptul comunei Dadilovul sub 

denumirea de Cilniştea. Lun- 

„Şimea acestui rîă, de la sorginte 

pănă la gura lui, este de 57 kil. 
De la numele rîului şi a văei 

poartă numele și plasa ' Cîlni- 

ştea. Satele de pe ambele la- 

tari ale Cilniștei sunt: Tir- 

nava-d.-s., Tirnava - d.-j., Nai- 

| -pul, Cămineasca, Pingălești, Tin- 

garul, Stoeneşti, Strimba, Uzu- 

nul, Călugăreni, Brăniştari, Da- 

dilovul, Budeni, Comana şi Fa- 

laștoaca. , , 

Lîngă acest rii s'a întimplat 
vestita bătălie dintre armata, ro- 

mînă, comandată de Mihaii-Vi- 

teazul și armata turcească, co- 

mandată de Sinan-Paşa, la anul 

1595. | 
Peste riul Cilniștea sunt ş po- 

duri stătătoare și anume: la Că- 

mineasca, la Pangăl, la Strim- 

ba, la Călugăreni, acestea patru 

de lemn, iar al 5-lea de fier, 

așezat în fața satului Comana 
şi peste care trece linia ferată 
Bucureşti-Giurgiu. 

Cilţea, semn. de hotar, la Nordul 

comunei Merișani,. jud. Teleor. 
man; desparte moșia statului 
Merișani, de moșia Doagele. 

Cilţești (Borcăneșşti), cătun, al 

60
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"com. Gura- Sărăţii, jud. Buzău, 
cu 80 locuitori și 63 case. Mare 

parte din locuitori sunt Țigani. 

Cilţeşti, zzoșie, comuna Mihăești, 

pl. Riurile, jud. Muscel, pro- 

prietate a statului. Are şo hect. 

5796 m. p. loc de cultură și 

I9I hect. pădure, S'a arendat 

* pe periodul 1886—9s, cu 615 
lei anual. 

Cîmp (Poiana-din-), zoiară, în 
„com, Cetăţeni - din- Deal, plaiul 

Dimboviţa, jud. Muscel. 

Cîmpeni, com. rur., pl. Olteţul- 

Oltul-d.-s., jud. Romanați, for- 

“mată numai din satul cu ace- 

“lași nume, situată în partea de 
V. a plășei, în valea Balșiţa. Se 

„mărginește la V. cu jud. Dolj, 

tocmai unde Tesluieţul formează 

hotarul județului. Se află, spre 

V.-de Balș, la 7 kil.; e departe 

„de Caracal cu 37 kil., fiind la 185 

metri d'asupra nivelului Mării- 

Negre. 

In Cimpeni sunt 110 familii, 
cu 646 locuitori, toți Romini, 

din cari 330 bărbaţi și 316 fe- 
mei; 268 căsătoriţi şi 378 necă- 

sătoriţi, 10 ştiii carte și 636 nu. 
Budgetul comunei e de 1403 

lei la venituri şi 1395 lei la 

. cheltueli. Sunt 114 contribua- 
bili. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae (1871), deservită de un 

preot și doi cintăreţi. 

Ocupaţiunea de căpetenie a 

populaţiunei este agricultura şi 

industria domestică. Numărul 

vitelor mari este de 385; porci 

sunt 117 și oi 728. 

Ciîmpeni, sa, cu 25 familii, ju- 

deţul Argeş, plasa Topologul; 

face parte din com. rur. Giur- 
giuveni-Vătășești, 

Ciîmpeni, saţ, jud. Bacăii, pl. Si-   
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retul-d.-s., al com. Săcuieni, a-. 

şezat pe stringa pîriului Valea- 
Mare. Acest cătun a fost reșe- 

dință a comunei pănă la 1864. 

Capi de familie sunt 69 și su- 

flete 221. Animale se numără: 

15 cai, 143 vite cornute şi 4 

porci. 

Cîmpeni, sas, jud. Bacăii, plasa 
“azlăul-d.-s., al com. Băhnășeni, 

situat în stînga rîului Tazlăul- 
Mare, alăturea de satul Pustiana, 

» com. Scorţeni, în depărtare de 

7744 m. de satul Băhnășşeni, re- 

şedinţa comunei. Are o -bise- 

rică, zidită de Epitropia Sf. Spi- 

ridon din Iași, în anul 1861, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți. Aci se găsesc 2 cîrciumi. 

Capi de familie sunt 126, su- 

flete ş18. Animale se numără: 

II cai, 230 vite mari cornute 

şi 40 porci. 

Aci se află și puțuri cu pă- 

cură galbenă, mult căutată: 

Cimpeni, sat, face parte din com. 

rur. Șerbăneşti, plasa Mijlocul, 
jud. Vilcea. Are o populaţie de 

353 locuitori, 190 bărbaţi și 
193 femei. 

Cimpeni, moşie, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-s., comuna Băhnășeni, 

despre care Th. Codrescu zice: 

«moșie cu părți și răzeșească, în 

care moșia are parte și Sfinta 

Mănăstire Tazlăul, închinată Sf, 

Mormint; iară din răzăși Ior- 

dache Cirlan și losib sin Ghior- 

ghe Întuneric, vind, la 1841, 

d-sale Gh. Obreja, 6 stinjeni 

de acole, părtași cu partea din 

Obreja, 220 stînjeni, bez de 303 

stinjeni analogon din codrul, 

după alegerea făcută; răzeși 

mai sunt şi diaconul St. Lazăr, 

Iftimie Barescu, postelnicul Va- 

silie Vicol, Maria lui Vasilie 

Pelin, Iancu Cirlan și alți mai 

„mulți răzăşi și părtași în ea. 

Cimpia - Radovanului, 
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Are sat, cu 1 biserică, 1 preot, 

2 dascăli, 2 privilegiați, 9 ne- 

volnici, 15 vădane, 8 slujbași 

volnici, 2 jidovi; pe lingă mo- 
șiile Schitul-Frumoasa, Băseşti, 

Băhnășeni și altele, cu un nu- 
măr de 85 locuitori». 

Cimpeni, moșie, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-s., com, Săcuieni, des- 

pre care Th. Codrescu, zice: «în 

care moșie are parte d-lui Vor- 

„nicul Grigorie Done, și d-lui co- 

misul Manolachi Lupașcu, iară 

din răzăși sunt și Petrea Epure, 

Iordache Căruntu, din. partea 

Zăhărească, Toader Foamete, 

Tudosie Gog din Bălăneasa, şi 

alți mai mulţi. Are sat, cu. 1 

biserică, 2 preoţi, 2 dascăli, 2 

privilegiați, 95 mazili, ş căpă- 

tiieri, 3 nevolnici, 7 vădane, 3 
jidovi; pe lingă moşiile Chi- 

ticeni, Silivestri, Berbenceni, Să- 

cuieni şi altele, cu un număr 

de 80 locuitori». 

Cimpeni, zăzure, jud. Bacăi, pl. 

Sireiul-d.-s., com. . Săcuieni, fo- 

ioasă, de 40 hectare, 

Cimpia, deal pe teritoriul sa- 

- tului Arsura, com. Ghermănești, 

„plasa Podoleni, jud. Fălciă, în 

partea de E. 

cîmpie 
întinsă, la N. de mănăstirea 

Curtea-de-Argeș, jud. și plasa 

Argeș, care se întinde pănă 

„Subt poalele ultimelor ramificații 

ale Carpaţilor. 

Cimpina, com. urd., plaiul Pra- 
hova, jud. Prahova,la 45%.7.50. 

latitudine nordică și la 12%.24.00 

longitudine estică. 

Această com. e vechie. Da- 

tează cu mult înainte de anul 

1503 și aceasta o învederează 

relaţiunile sale comerciale ce 

avea pe atunci cu Brașovul.
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„Este situată pe malul rîului 
Prahova, la 36 kil. departe de 

Ploești. Aci este reședința plaiu- 
lui Prahova. 

Se compune din ş cătune: 
Măcelarul, Broștelul, Slobozia, 

Păcureți și tîrgul Cimpina, cu 

o populaţiune de 2716 loc, 

"1363 bărbaţi, 1353 femei; din- 
tr'aceștia 16 familii Ţigani, 15 
Evrei, 3 Bulgari, 17 Unguri, 1 

Francez, 7 Germani, 3 Italieni 

şi 3 Greci. 

Capi de familie sunt 644; 

* contribuabili 700; case 524. 

In comună sunt 3 biserici, 

"toate în tirgul Cimpina. Una 

fondată la anul 1828, reparată 

la anul 1887, are următoarea 
incripţie: 

« Această sfintă și Dumnezeiască biserică 

ce prăznueşte hramul sf. Troiță, este 

ridicată din temelie şi cu toate cari 

se văd prin prejur cu cheltuiala Dum- 

nealui Căminarului Grigorie Bujoreanul 

"și prin ipistășia şi "ajutorul Dumnealui 

Visticrul Radul Plopeanul, 

" Rușilor, cînd Grigorie Ghica Voevodul 

“Țărei-Romiîneşti era pribeag în Cimpina, 

1528, lulie 15». 

în zilele 

Biserica Adormirea a fost zi- 

- dită: din. temelie, la anul 1727, 

âvind de ctitori pe "Grigorie 

Bujoreanul și soția sa Maria, 
cari ai hărăzit pentru între- 

ținerea ei a patra parte din 
moşia Cimpinei, ce o aveai ca 

proprietate. 

La 1833 s'a rezidit de către 

Arhimandritul Calinic, starețul 

sf. “mănăstiri Cernica, din fon- 

dul moșiei ce lăsase Grigorie 

Bujoreanul mănăstirei Cernica. 

La 1888 s'a mai reparat iar, 

“din cauza unui incendii ce-i 

distrusese acoperișul. 

La uşa bisericei este inscrip. 

ţia următoare: 

«Această sfintă și Dumnezeiască bi- 

serică s'a zidit din temelie și s'a în- 

frumuseţat după cum se vede întru cin- 

stea Adormirei Născătoarei de Dumne- 

„zeii şi a sfintului ierarh Nicolae prin 

% 
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Sfinţia sa Părintele Calinic Arhimandri- 

tul, stariţul sfintei mănăstiri Cernica, 

cu cheltuiala D-lui răposatului Grigorie 

Căminarul Bujoreanul, soţia D-lui Maria, 

fiind-că acești fericiţi ctitori -a patra 

parte din raoșia Cimpinei ati hărăzit-o 

Sfintei mănăstiri Cernica, în zilele bine- 

credinciosului Impărat a toată Rusia Ni- 

colae Pavlovici și Mitropolit al Ungro- 

Viahiei Chir Chic Grigorie. "Anul 1833 

Octombrie 14, ajutînd și chir Ștefan sin 

Albut de aici, epistășind “cu osteneala 
» Dionisie Nimnahul Cernicanul şi D-lui 

Vistierul Radul Plopeanul». 

"A treia biserică are hramul 

S-ţii Voevozi. Toate aceste bi- 
“serică sunt deservite de 5 preoţi, 

3 plătiți de stat şi 2 de co- 
mună. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura, comerciul și industria. 
Sunt aci 4 olari, 30 dulgheri,' 

IO zidari şi 5 rotari. Ei desfac 

produsul muncei lor în loca- 

litate, la tirgul săptămînal din 

Breaza-d.-s., precum și la diferite 

bilciuri anuale din Telega şi 
Filipeşti. 

Locuitorii s'ai împroprietă- 
rit la anul 1864, cînd li s'ai dat 
928 hect. pe moşia Cimpina, 

care se poseda 'în devălmășie 

de Mitropolia din București, 

Domnica Căicoianul și Prinţul 

Barbu Ştirbeiă, 

Din raportul adresat de Scar- 

lat Creţulesca, Șeful Ministeru- 

lui Cultelor, către Măria Sa 

Prinţul Alexandru D. Ghica, 
Caimacamul ţărei, se. vede că, 

- la anul 1854, între Mitropolia 

din Bucureşti şi Mănăstirea Cer- 

nica, s'a săvirșit un schimb, prin 

care Mitropolia dă mănăstirei 

Cernica, moșia Brănești, din jud. 

Ilfov, în schimbul moşiei Cim- 

pina, jud. Prahova, moșie care 

„pe: acea vreme se arenda cu 

18000 lei vechi anual. 
In comună sunt: 92 cai, 10 

epe, 418 vaci, 51 bivoli, 38 ca- 

pre, 665 oi și 912 porci, 

Pe riul Doftana, în raionul 

comunei, este o moară,   

CÎMPINA 

Sunt două școli: una de băeţi 

şi alta de fete, înfiinţate la 1863.. 

Localul e proprietatea comunei. 

Cu întreţinerea școalelor, statul 

cheltuește anual 16000 lei. Scoa- 

la de băeţi e frecuentată de 
114 elevi, iar cea de fete de 

"118 eleve. 

Carte a început. să se înveţe 
aci pe la 1835. Ştiii carte peste 

1000 persoane. Despre înființa- 
rea școalei, iacă ce găsim în <Cu- 

rierul Romin», No. 39,'din 9 
Martie, 1839: . ME 

«In Martie .1839 (după ce 

Vodă Ghica vizitase orașul), ob- 

„ştia locuitorilor de la Cimpina 

cer a li se da școală, căci ră- 

posata Cărminăreasă Maria Bu- 
joreanca a lăsat un venit pen- 

-tru asemenea școală . obștească 

în limba romînă, mat adăugînd 

că răposata a lăsat ca executor . 

_al testamentului pe Arh. Cali- 

nic de la Cernica. Cimpinenii 

roagă pe Domnitor a-l obliga 

să facă o nouă școală. 

In același an, Domnitorul 

Ghica vizită școala din acel o- 

raş, în care intrind, toţi elevii 

cu o detunare de glasuri, îi u- 

rară îndelungarea vieței. 

D-l Profesor I. P. Brezoianu, 

cu voia Măriei- Sale, făcu deo: 

sebite întrebări școlarilor asu: 

pra Aritmeticei, Gramaticei, Geo- 

grafiei, la care, după sigurele 

răspunsuri ale școlarilor, dovedi 

deosebita sa sîrguință, după care 

M. S. cercetă şi la caligrafiepe 

mai mulţi, apoi săvirși mulțu- 

mind d-lui profesor de rîvna 
d-sale. In urmă întorcîndu-se 

către şcolari, le zise: «Vedeţi 

copii că toate piedicile ce vă 

opreai de a vă folosi și lumina, 
Sai rupt. Siliți-vă dar şi mai .. 

mult, ca: să fiți o dată folosi- 
tori neamului și vouă înși-vă.» 

După aceea se auzi o strigare 

de o mulțime de glasuri: Să 

trăești Măria-Ta». -
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“Comuna se > întinde pe o su- 
prafaţă de 1569 hect. 

In raionul orașului se presu- 
piine a fi mine de sare, căci se 
găsește multă în pămînt, cînd 
se sapă puțurile de păcură. 

Comerciul se exercită de 17 
cîrciumari; sînt şi alte diferite 
prăvălii cu diferite obiecte de 
vinzare ; hoteluri, cafenele; «ste 
o piață destul de bogată şi alte 
diferite stabilimente industriale. 

Cimpina are peste 20 de stra- 
de; unele din ele'ai devenit 

„ frumoase prih lărgimea lor, prin 
| plantaţia și prin poziția lor pi- 
torescă, 

Oraşul are patru barieri: Te- 
lega, la E.; Măcelarul, la N.; Ga- 

ra la V. şi Ploeşti, la S. 
„Şoseaua naţională îi înlesnește 
comunicația cu comunele: Ră- 
ești, Breaza, Cornul, Poiana. Altă 
cale de comunicaţie este şoseaua 
Cimpina-Telega. 

Veniturile comunei pe anul 
1893—94, ai fost de 40615 lei 
și cheltuelile de 40387 lei. 

E brăzdată de dealurile: Cu- 
 riacul numit și Boboc, în par- 
tea de N. a comunei și Mus- 
celul, tot la N. Primul servește 
de pășune și arătură, iar cel de 
al doilea are pe dinsul numai 
livezi. - 

Comuna e străbătută de văile: 
Prahova, Doftana și Curiacul. 

In partea de N. are două la- 
curi mari: Șipotul, zis al-Bise- 
ricei şi Curiacul. In cătunul 
Măcelarul se află o fintînă de: 
leac, de unde poporul în ziua 
de Izvorul-Tămăduirei se duce 
de îa apă spre a “spăla pe cei 
ce suferă de ochi. 

In oraș, mat este o jude- 
cătorie de pace, un spital, o 
farmacie, o staţie telegrafo-poş- 
tală, reședința unci companii de 
“dorobanţi și un stabiliment bal. 
ncar, pe proprietatea Prințului 
D. Ştirbeiii. (In ceca ce privește   

Stabilimentul balnear, apele mi- 
nerale și istoricul lor, v, Gahiţa.) 

La 11 lulie 1788, oastea Dom- 
nului .N. Mavrogheni, care avea 
tabăra la Cimpina, plecă de aci 
spre Predeal, și, străbătînd pe 
la Timeș în Ardeal, se întîlni 
cu oastea austriacă, unde lovin- 
du-se rău, i-ai zdrobit pe Aus- 
triaci, luînd o mulțime de sol- 
daţi şi robi, cu steagurile lor, 
dimpreună și cu tobele. 

La 1821, Ipsilante, care se 
afla la Tirgoviște, dete poruncă 
lui Duca, comandantul corpului 
de oştire din Ploeşti, să por- 

nească cu oștirea către Tirgo- 

vişte şi să îngrijească de pro- 
"viziuni pentru 1500 călăreți. 

Dica tăbări la Băicoii, lă- 

sînd la Cîmpina streji spre a-i 

da de 'veste de cele: ce sar 

"întîmpla în urma plecărei lui. 

Boerii liberați de Tudor de 
la Belvedere, plecară spre Bra- 
şov. Duca, care primise ordin 
de la Ipsilante săi întîmpine 
și să-i aducă la Tîrgovişte, le 
eși înainte la Cîmpina. Boerii 
se înspăimîntară cu atît mar 
mult că nu se“puteaii opune lui 
Duca, care avea întreiți ostași 
de cit dinșii; se cotizară dar cu 

toţii și răscumpărără cu bani li- 
bertatea lor. 

Arnăuţii rebeli, emigrați în 
Austria, prinzînd de veste des- 
pre plecarea boerilor, eșiră prin 
munți înaintea lor în cete și se 
puseră la pindă pe la strim- 
torile munţilor din Prahova, 
Muscel şi Buzăii; ei jefuiră pe 
fugari. 
„_Boerii reclamară Pașei de la 
Silistra și Sultanului, care dete 
ordin către Chehaia-Bei pen- 
tru încetarea acestor desordine. 
Chehaia - Bei puse pe drumul 
Ploeştilor un Ciîrc- Serdar cu 
50 neferi de pază, cari se pre- 
umblaii din vama Predeal pănă 
în Cimpina. 
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Cimpina, fostă vamă a țărei, în 
secolul trecut, jud. Prahova. Pe 
"vremea domniei lui Alexandru 
Ghica-Vodă, vama a fost mu- 
tată de la Cimpina la Breaza 

“şi de aci la Predeal, în anul 
-. 1852, 

La Posada era p'atunci a doua 
"controlă vamală și reședința! că- 
pitănatului de plăieși. In Ro- 
minia veniturile vamale: au a- 
parținut «Domnului stăpînitor 
a toată țara» şi se dedeati în a- 
rendă. Cel din urmă arendaş 
al vămei Predeal a fost repau- 
satul Lazăr Kalinderu. 

"La 1864 vămile au trecut la 
stat. 

Cimpina, safic de dr. de f., jud. 
Prahova, pl. Plaiul-Prahova, căt. 
Poiana, pe linia Ploeşti-Predeal, 
pusă în circulație la 10 Iunie 
1879. Se află între staţiile Băi- 

„coiii (14 kil.) și Comarnic (14.3 
kil.). Inălțimea d'asupra nivelu- 
lui mării e de 403.82 m. Ve- 
nitul acestei staţii pe anul 1896, 
a fost de 235677 lei, 11 bani. 

Cimpina, ea/, com. Cimpina, pl. 
Prahova, jud. Prahova, pe care 
se cultivă 1 hect. vie. 

Cimpina, //afoi, pe care Este si- 
tuat ofaşul Cimpina, plaiul Pra- 
hova, jud. Prahova. 

în pl. 
orașului, jud. R.-Sărat, așezată 
pe malul drept al rîului Milcov. 

Este aşezată în partea de N. 
a judeţului, la 40 kil. spre N. 
de oraşul R.-Sărat, și în partea 
de mijloc a plășei Orașul, la 
13 kil. spre N. de comuna 
Coteşti, reședința plășei., Co- 
munele învecinate sunt: Fa. 
raoane, la 8 kil.; Nolești, la 8 
kil.; Mindreşti şi Virteşcoii, la 9 
kil.; Cîrligele, la 10 kil. 

Se mărginește la N. cu co-
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muna “Păţeşti Gud. Putna), de 
care se desparte prin rîul Mil- 
covul; la E. cu Focşani; la S. 
cu comuna Cîrligele, de care 
se clesparte prin valea Dălhău- 
ţul; la V. cu Faraoane și Virteș- 
coiii, de care se “desparte prin 

„Pirîul  Valea-Seacă. 
Este o comună din regiunea 

- cîmpului: 
„_ Riurile care o udă sunt: Mil- 
covul, la N., de la N.-V. la S.- 
E. şi cu afluenții săi: piraicle 
Pictrosul şi Valea-Cireșului prin 
interiorul ei; Dălhăuțul la S. 
Sunt 7 puţuii (26—32 m. a- 
dincime) și 2 cișmele, care se 
scurg în canalul Focșanilor, 

Cătunele, cari compun 'acea- 
stă comună, sunt: Pintecești, re- 
şedinţa, în spre V. pe rîul MIl. 

„covul; Vălcelele, la .E.; Paras- 
chiveni, la S.; Slobozia, la inij- 
loc. ! 

Suprafața comunei este: de 
1370 hect., din cari 505 hect. 
ocupate de vatra comunei, 870 
hect. ale locuitorilor, 

Populațiunea comunei este de 
395 familii, sai 1111 suflete, 
din cari 588 bărbaţi și 523 fe. 
“mei. Ştii carte 184 persoane. 

In comună sunt două biserici: 
una, cu hramul S-ţii Voevozi, 
zidită în anul 1833 de locuitori; 
a doua, cu hramul Sf. Dumitru, 
zidită în anul 1843 de Alecu 
Bălțatul, ajutat de locuitori; a- 
mindouă deservite de un preot 
şi un cintăreț, 

Este o școală de băeți, fon- 
dată în 1893 de comună; are 
un învățător și e frecuentată de 
20 elevi. | 

Comuna are 771 hect, pă- 
mînt arabil, 98 hect. vii. 

Căile de comunicaţie sunt dru- 
murile vecinale: spre Focşani, 
spre Broșteni și spre Cirlige- 
Cotești-Plăineşti-R .-Sărat. 
Comuna are 435 contribua- 

bili. Veniturile sunt de 8974 lei, 
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Cîmpiniţa, sfafie de dr. 
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24 bani anual şi cheltuelile de 
S451 lei, 94 bani, 

Cimpineanca, Wtoşie, jud. Brăila, 
-pendinte de com. Cazasul, pl. 
Vădeni, proprietatea d-lor Su- 

„ lioti; are o suprafață de 3000 
hect., producînd un venit anual 
de 40000 lei, 

Cimpineanca, pădure, în com. 
Gherăseni, jud. Buzăiă, pe mo- 
şia Rotunzeni; are 100 hect, 

Cimpinița, sas, face parte din 
com. rur. Cornul, pl. Prahova, 
jid. Prahova. Are o populaţie 
de 45 locuitori (20 bărbaţi şi 25 
femei). 

de fi 
jid. Prahova, pl. Prahova, com. 
Poiana, pe linia Cimpina-Doftana. 
Inălţimea d'asupra nivelului mă. 
rii e de 443.52 m. 

Cimpiniţa, dea/, com. Cimpina, 
pl. Prahova, jud. Prahova, aco- 
perit cu pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, de la 1883. 

Cimpiniţa, gîr/ă, izvoreşte de la 
N.-E. de com. Cornul, pl. Pra- 
hova, jud. Prahova, curge spre 
S.-V. și-după ce face o curbă 
pe la N. de orașul Cimpina, se 
varsă în riul Prahova, 

Ciîmpşorul, saz, face parte din 
com, Boteni, pl. Argeșelul, jud. 
Muscel. Este situat în centrul 
comunei, pe malul drept al riu- 
lui Argeșelul și la poalele dez- 
lului Păducelul. La N. este udat 
de valea Băneasca. In "dreptul 
satului, pe riul Argeşelul, este 
o moară. Populaţia lui este de 
297 locuitori (163 bărbaţi şi 134 
femei), cu 67 capi de familie. 

Cîmpşorul, deal, com. Fometeşti, 
plaiul Ilorezul, jud. Vilcea.   

CÎMPUL 

Cimpul, plasă, județul Buzăii, 
mărginindu-se la N. cu plaiul 
Slănic și plasa Sărata; la. V. 
cu plasa “Tohani; la S$. cu jud. 
Ialomiţa și la E. cu judeţele Brăila 
şi  Rîmnicul- Sărat. Suprafaţa 
ci e de 121098 hect., din cari: 
94890 arabile, 4323 pădure, 
2979 fineţe, 15143 'izlaz, 4 vie 
şi 3759 sterp. Terenul este-un 
vast șes, întrerupt puțin de 
“malul sting al rîului Buzăul şi 
malul drept al rîului Călmăţuiul, 
din care cauză partea de teren, 

coprinsă între aceste două riuri, 
formează o vală adesea băltoasă, 

smircoasă, cu sărături şi nisipuri, 

ceea ce-i răpește din fertilitate. 
Apele cari o udă'sunt: rîul Bu- 
zăul și riul Călmățuiul cu afluenții 
lor; lacurile: Costeiul, Bilhacul, 
Bentul, Gluveșul, apoi viroagele: 
Strimba, Călugărul, etc. și mai 
multe alte bălți și smîrcuri .ne- 
însemnate. Clima e plăcută, dar 
expusă vinturilor şi adesea se- 
cetei. Industrie nu are alta, afară 
de 10 mori de aburi, din cari ma! 
însemnată e cea din com. 'Po- 

„goanele; o cășărie la Luciul și 
49 stine, Toată activitatea lo- 
cuitorilor e concentrată în mun- 

ca pămîntului; se cultivă de pre- 
ferință porumb, orz, grii, se- 
cară, mâiii, etc. Căi de comuni- 

cație are: linia ferată Buzău- 
Brăila, șoseaua mixtă Buzău- 
Brăila, șoseaua Buzău-Urziceni, 

șoseaua Glodeanul-Siliştea.Cili- 
bia, şoseaua Buzăii-Albești cu 

ramificaţiile ei și șoseaua Po- 
goanele- Padina, precum şi mai 

multe drumuri naturale, din cari 
mai însemnate sunt: Drumul: 
Ferului, Drumul-Sărei, drumul 
Buzăi-Frindul, pe la Movila- 
Manciului, etc. cc 

Vite are: 14968 boi, 10993 
vaci, 5208 viței, 5o bivoli, 96 
bivoliţe,' 5800 cai, ş234 epe, 
1472 minji, 62150 oi, 121 ca- 
pre, 44 asini şi 9590 porci.
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Stupi sunt 630. 

Plasa e formată din 22 co- 

mune rurale: Albeşti, Brădeanul, 

Caragele, Căldărești, Cilicia, Cio- 

„.„ranca, Cochirleanca, Costești, 

„Cotul-Ciorii, Găvăneşti, Gheră- 

-seni, Largul, Luciul, Maxenul, 

„ Meteleul, Padina, Pogoanele, Să- 

" geata, Scurtești, Smeeni, Tăbă- 

-. reşti şi Ținteşti, cu o populaţie de 

33380 suflete, din cari: bărbați 

însurați 7019, neînsurați 580, 

„Văduvi 443, divorțați 15, băeţi 

9016; iar femei măritate 7019, 

: văduve 681, fete 8607. Ei tră- 

„iesc în 7052 case, Străini sunt: 

165 Austro-Ungari, 51 Greci, 

„9 Izraeliţi, 12 Bulgari, 5 -Ger- 

maniși.2 Poloni. Meseriași sunt: 
„35 lemnari, 2 tîmplari, 15 ro- 

tari, 15 zidari, 14 croitori, 25 

cizmari, 74 fierari, 13 maşinişti, 

5 boiangii, 7 cojocari și 11 bru- 
tari. | 

In' plasă sunt 6263 contribu- 

abili, din cari 349 comercianţi 

romiîni, 44 străini şi 3 izraeliți, 

Budgetul comunelor e de 

108202 lei, 77 bani. | 

Plasa are 23. şcoli, din cari 

2 de fete, cu un număr de 23 

învățători și 2 învățătoare, Școa- 

lele sunt frecuentate de 1417 

„elevi și 146 eleve. Carte ştiii 2428 

locuitori. Biserici are 41, deser- 

„vite de 49 preoți,. 40 ciîntăreți 

“şi 31 paracliseri. Cîrciumi sunt 
I0. Tirguri sunt 12. 

Cimpul, //asă, din jud. Dolj, 
numită ast-fel din cauză că fiind 

situată pe loc şes, coprinde multe 

cîmpii. Este situată în colțul sud- 

vestic al judeţului, pe malul sting 

al Dunărei. Forma sa se poate a- 

semăna cuun sector de cerc, 

ale cărui raze ar fi formate de 

limitele de N. și E. și al cărui 

arc ar fi reprezentat prin fluviul 
Dunărea. 

„Se mărginește la N. cu plasa 

Dumbrava d.-j., de care se des-   
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- parte priptr”o linie convenţională 

cu direcția de la V.-E., ce pleacă 
din dreptul jud. Mehedinţi pănă 

în dreptul com. Moţăţei. La E. 

se mărgineşte cu pl. Băilezti, 

de care se desparte printr'o 

linie :convenţională, cu direcția 

N,-S. începînd din dreptul co- 

munei Moțăței şi mergind spre 

S. pănă la Dunăre (com. Ghidi- 
ciul și Rastul). La S. și E. se 

„mărginește cu fluviul Dunărea, 

care începînd din comuna Ce- 

tatea, curge cu direcţia de N.-S. 

pănă în faţa insulei Golenţi și de 
„aci se îndreptează spre V. pănă 

în dreptul insulei Independența, 

descriind un mare -arc de cerc 

cu convexitatea spre această 

plasă. Din dreptul insulei Inde- - 

__pendenţa o ia spre S. pănă 

în dreptul com. Desa, de unde 

se îndreptează direct spre E. 

pănă în dreptul com. Ghidiciul. 

In acest din urmă parcurs de- 

Scrie un și mai mare arc de 

cerc cu concavitatea către acea- 

stă plasă. Limita de E. mai 

este formată, în dreptul jud. 

Mehedinţi şi de o linie con- 

vențională cu direcția N.S. 
Terenul acestei plăși este şes, 

Se găsesc însă cite-va dealuri 

„de înălțime mică, precum dealul 

Cetatea, în dreptul comunei Ce- 

tatea, continuațiune a dealului 

Dobridorul și un mare număr de 

movile înșirate pe marginea 

Dunărei, cari ai servit ca puncte 

de observaţiune, în timpul răz- 

boaelor de la 1828 şi 1877 (vezi 

com. Ciuperceni și Desa). 

Această plasă este udată de 

Dunărea, din dreptul comunei 

„Cetatea pănă în dreptul co- 

munci Ghidiciul, despărțind a- 

ceastă plasă de Bulgaria. In- 

„ cepind de la com. Cetatea și 

pănă la comuna Ciuperceni, ma- 

lul stîng al Dunărei este mai 

înalt de cit cel drept, iar de 

aci înainte malul drept se înalță 
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mai mult de cît al nostru pănă 

- la com. Bistrețul, plasa Băileşti, 

De la comuna Ciuperceni şi 
pănă la comuna Ghidiciul, se 

- întind, de alungul Dunărei, a- 

devărate dune mișcătoare for- 

mate de nisipuri tîrite de vîn- 

turi. Intinderea şi năvălirea du-: 

nelor care amenințaii proprie- 

tățile mărginașe lor aii fost îm- 

piedicate prin plantaţii de da- 

fini și salcîmi. (Vezi com. Ma- 

glavit, proprietatea bisericei Ma- 

dona-Dudu). . . 

Bălţile cari, cele mai multe sunt 

formate din revărsările Dunărei, 

comunică cu acest fluvii, sunt: 

Maglavit, Moțăţei, Golenţi, Co- 

mani, Ciuperceni, Desa, Topile- 

le-Mari, Topilele-Mici, Manciniţa, 

Tinoasa, Ovesăle, Tunari, Piscul 

şi Poiana. Mai în toate aceste 

bălți se găseşte mult peşte. 

In Dunăre se află mai multe 

insule și ostroave: Cetatea, în 

dreptul comunei Cetatea; Go- 
lul, com. Golenţi; Calafat, nu- 

numită Independenţa de la 1877; 

Chichinetele-Mic, în dreptul Ca- 

lafatului; Bogdanul, com. Ciu- 

perceni; Alicul, com. Desa. 

Plasa Cimpul coprinde 15 co- 

mune, cari sunt: Basarabi, Ciu- 

perceni, Calafat (com. urb.), Ce- 

tatea, Desa, Dobridor, Fintîna- 

Banului, Ghidiciul, Hunia, Ma- 

glavit, Moţăţei, Piscul, Poiana, 

Tunari și Smirdan. 

Inainte de 1892, cînd s'a făcut 

noua împărțire administrativă, 

coprindea Sudul plășei Dum- 

brava-d.-j. şi o parte din plasa 

Băilești, cu comunele: Cornul, 

Corlatele, Risipiţi, Rudari, Ga- 
licea-Mare, Galiciuica, Giubega, 

Caraula, Orodelul, Poeniţa și 

Poiana-Pleniţa. 

Întinderea plășei e de 94562 
hect. 

Populaţiunea plășei Cimpul e 

de 13685 capi de familie, sai 

54724 suflete, din cari 28633
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bărbaţi şi 26091 femei. Știu 
carte 6495 persoane, nu . ştiii 
48229. 

Numărul caselor şi al bor- 
deelor e de 14265. 

Reşedinţa plășei e în com. 
- urb. Calafat; tot.în Calafat se 

„află și reședința judecătoriei de 
“ocol. 

In plasa: Câmpul sunt 19 bi- 

serici, din cari 14 de zid şi ş 

de lemn, deservite de 16 preoți 
parohi, 6 preoți supranumerari, 

23 cîntăreţi şi 2 paracliseri, 

Instrucţiunea primară se pre- 

dă de 4 înstitutori şi 24 învă- 

ţători, precum și de 4 institu- 

toare și 3 învățătoare, Localuri 
de școli sunt 25, din cari 13 
mixte, . 

Numărul copiilor cari frecu- 

entă școalele din această plasă 

este de 1924, din cari 1570 

„băeţi şi 354 fete, din 8958 copii 

în virstă de şcoală. 

Plasa produce cereale de tot 
felul și fineţe, precum și vinuri 

bune (Caraula şi /leniţa) ; iar 

din Dunăre şi lacuri se prinde 

pește, care produce mult venit 

locuitorilor şi comerțului. 

Localitățile cele mai principa- 
le din plasă sunt: Calafatul, care 

e port mare la Dunăre și face 

comerţ însemnat cu cereaie, Aci 

ancorează vasele plutitoare pen- 

tru import și export. Are o că- 

pitănie de port, vamă, biuroi 

telegrafo-poștal. 

Cetatea și Maglavitul, de și 

comune rurale, ai o mică schelă 

pe Dunăre, pentru - încărcarea 
cerealelor. | 

Locurile istorice din plasă 

sunt: Calafatul, care. prin po- : 

zițiunea sa geografică-topogra- 

fică, a avut în toate. timpurile 

o mare însemnătate strategică ; 

"el a fost teatrul mai multor răz- 

boaie între Ruși și. Turci (1828 

şi 1835); între Romini și Aus- 

triaci (1790); între Romini-Ruşi 

f
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și Turci la 1877, cînd de aci s'a 
"tras primul foc asupra Vidinului. 

Poiana și Ciuperceni ai în- 

semnătate tot din războiul din 

1877—78. Desa, Pleniţa și Ma- 

glavitul aă în jurul lor ruine 
antice, romane și dace. 

La localitatea care poartă azi 
numele de Basarabi a existat mult 
timp un tunel cît putea să treacă 

un om singur; tunelul se credea a 

“Î din timpul Hunilor, pe unde, 
“zice tradiţia, se strecuraii ei în 

ascuns și făceaii devastațiuni în 
țară. Localitatea din această 
cauză se numește Hunia. 

La localitatea Desa se află 
un izvor de apă minerală, ne- 

exploatat, a căruia apă e de 
mult folos locuitorilor, 

Prin această plasă trec: ca- 

lea ferată Craiova-Calafat; ca- 

lea judeţeană  Craiova-Calafat 

prin Golenţi și Calafat, cu ra- 
mura laterală Calafat-Poiana ; ca- 

lea judeţeană Craiova-Cetatea ; 
calea comunală Cetatea-Calafat 

prin Fintîna-Banului, Hunia, Ma- 

glavit și Basarabi; calea comu- 

nală Calafat-Ciuperceni-Moţăţei 

prin: Desa și o mulţime de alte 

căi comunale, servind comunelor 

între ele, - 

Cimpul, Z/asă, în jud. Ialomiţa, 

situată în partea de N.-V. a ju 
deţului. 

Pănă la anul 1832, jud. Ialo- 

miţa fusese împărțit în 7 plăși 

și comunele plășei Cimpului fă- 

ceai parte din trei plăși: din 

plasa Girbovi, care coprindea 

sate şi din jud. Buzăi, din pl. 

Jilavele, care coprindea sate ce 

astăzi sunt în jud. Prahova şi 

din pl. Dridul, cu sate ce sunt 

în jud. Ilfov. La 1832, jud. Ia- 

- lomiţa s'a împărțit în 4 plăși, 

iar comunele din prejurul tîrgu- 

şorului Urziceni aii format pl. 

Cîmpului, - 

"Plasa Cimpului se mărginește   
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la E. cu pl. Ialomița-Balta, de 
care se desparte printr'o linie 

dreaptă, ce pleacă din limita 

de S. a județului Buzău, spre 
E. de satul. Grindul şi atinge 
riul Ialomița spre E. și aproape 

de satul Malul. De aci limita -. 
merge pe cursul rîului pănă în 
siliștea satului  Vadul-Pietros și 

apoi spre S. pănă în Valea-Sea- 
că. Limita plășei despre S. mer- 

ge din satul Valea-Seacă spre 
„V. pănă în jud. Ilfov. Limita 

de V. o formează rîul Prahova, .. 

lingă satul Patru-Fraţi, apoi riul 

Ialomiţa, pănă lingă satul Mol- 

doveni, de unde apucă spre 
S.-E. în linie dreaptă pănă în 

dreptul satului Valea-Seacă. Li- 

mita de N.-V. merge. din riul 

Prahova spre N.-E., pănă lingă 
satul Boldescu din jud. Praho- 

va, de unde pleacă limita de 

N.; care se termină lîngă satul 

Grindul, despărină pl. de jud. 
Buzău 

Terenul plăşei este puțin ac- 
cidentat. Deosebit de văile: Să- 

punari, Ileana, Sărata și: Plo- 

pului, cari sunt mai pronunțate 
și cari taie cimpia plană, nu 

este de cît coasta .riului Ialo- 
miţa, cu înălțimea de la:30—50 
metri, care se întinde pe par." 
tea dreaptă a riului și formează 

o „largă luncă, care în unele 

puncte € în lățime de peste'pa- 
tru kil. 

Prin această plasă curg riîu- 

rile: Ialomiţa, care udă terenul 

plăşei de la V. spre E; Pra- 

hova, care o udă pe'o mică 

întindere, despărțind-o de jud. 

Ilfov; piriul' Sărata, ce-și ia cur- 

gere. de pe valea Sărata. din 

jud. Buzău și curge despre N. 

spre. $.; în fine piriul Ghighiul. 

„ Lacuri mai însemnate sunt :: Ji- 

“lavele, Urziceni, Cioara, Lehliul 

şi Săpunari.. 

Sunt în plasă 23 comune, for.: 

: mate din 42.sate şi anume:
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1. Ursiceni, cu tîrgușorul Ur. 
ziceni și satul Cotorca. 

2, Girbovi; cu satele: Gir- 
bovi şi Bozianca. 

3. Grindul, cu satele: Grin- 
dul şi Grindașşi, 

4. Armășeşti, cu satele: Ar- 
mășeşti şi Rădulești, 

5. Bărbuleşti, cu satele: Băr- 
bulești și Poşta. 

6. M/anasia, cu satul Manasia. 
7. Alexeui, cu satele: Ale- 

xeni şi Pupăzeni. - 

8. Brojteni- Nol, format din- 
trun singur sat, | . 

9. Afalul, cu satele: Malul, 
Broşteni-Vechi și Cioara. 

10. X//avele, cu satele: Slă. 
tioarele și Jilavele. 

11. 4fo/doveni, cu satele: Mol- 
doveni, Panţoiul şi Patru-Fraţi. 

12... Coșoreni, format dintr'un 
singur sat. 

13. Porănești, cu satele; Bo- 
rănești și Sinteşti, 

14. Speteui, format dintr'un 
singur sat. | 

15. Bărcănești, 
trun singur sat. 

16. Ef/isa - Stoeneşti, . format 
dintr'un singur sat... 

17.. Coudeeşti, format dintr'un 
singur sat. 

18. Ufeși, 

singur sat, 

19. Frumușica, cu satele: Bră- 
tia, Pirlitul, Panduri și Frumu- 

șica, 
20 Axintele, cu satele: Axin- 

tele și Bărbăteşti. 

21. Arfari, cu satele: Ar- 
țari și Vlăiculești. 

format din- 

format dintr'un 

22. Ștefănești, cu satele: O- 
daia și Ștefănești. 

23. Lehliul, cu satele: Să. 
punari și Lehliul. | 

După statistica din. 1891, s'a 
constatat că populațiunea plă- 
şei este de 36962 locuitori, cu 
9372 capi de familie și 27590 
membrii de familie, din cari 
15768 bărbaţi şi 181094 femel;   
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sunt 10097 agricultori; 322 me- 
seriași; 9 industriași; 309 co- 
mercianți; 128 avînd profesiuni 

„libere; 809 muncitori și 857 ser- 
vitori. | 

Ştiii carte 5653 persoane; nu 
ştii 31309, 

Pămîntul de cultură al plă- 
şei este pămînt negru argilo- 
nisipos și produce mult grii, 
porumb, “orz, ovăz, secară, fa- 
sole, tutun, etc., de aceea aren- 

da moșiilor plășei este mai mare 

de cit îu cele-l'alte plăşi ale ju- 

deţului. Pe amîndouă țărmurile 
rîului Ialomiţa și prin Sudul plă- 
şei, sunt păduri de diferite e- 
sențe, bune pentru foc și lucru, 
Pășunile sunt mai restrînse, din 

cauza întinderci ce se dă agri- 

culturei, totuşi în anul 1887 

craii 72479 capete de vite, și 

în 1888 craă 81217. 

Producțiunile plăşei se trans- 
portă, cu căile ferate București- 
Feteşti, Ploești-Ruzăi și cu ca- 

rele, în București și în porturile: 
Oltenița, Călărași și Gura-lalo- 
miței. Micul comerciii se face 
cu băuturi, coloniale și manu- 
facturi, în fie-care comună şi 
cu deosebire în tîrgușorul Ur- 
ziceni, unde se face tirg săp- 
tămiînal și două tirguri anuale 
de vite. 
„Căi de comunicație în acea- 
stă plasă sunt: șoseaua națio- 
nală împietrită, ce pleacă din 
Urziceni, trece prin satul Co- 

- şoreni și duce spre București și 
şoseaua județeană, ce pleacă tot 
din Urziceni spre Slobozia. 
“Subprefectura e cu reședința 

în Urziceni. 
In Urziceni este un spital în- 

ființat de judeţ. 
. Venitul anual. al comunelor 

din plasă .e de 136433 lei, 06 
bani și cheltuelile de 129781 
lei, 82 bani, 

Instrucţiunea se predă în 34 
școl! primare rurale la 1136 
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elevi şi 284 eleve, de 34 în- 
vățători și învăţătoare, din cari 
15 retribuiți de stat și. comună, 
iar cei-l'alți de comună 'şi ju: 
deț. In com. Armăşești este o 
școală de agricultură practică . 
și de meserii cu internat pentru 
băeţi și fete. (V. acest nume). 

In plasă sunt 38 de biserici, 
„cu 115 deservenţi; 

Stat il posedă. în această plasă 
6 proprietăţi: Grindul, Cotorea, 
Odaia - Protopopului, Broşteni- 
Vechi și Girbovi, 

Cimpul, z/asă, în jud. Mehedinţi, 
ce-şi ia numele de la frumoasele 
și întinsele cîmpii ce posedă. 
Se întinde în partea de S. a 
județului şi se mărginește: la 
E. cu jud. Dolj; la S. cu Bulgaria, 
de care e. despărțită prin flu- 
viul Dunărea;. la V. cu plasa 
Blahniţa; și la N. cu pl. Dum- 
bravă. 

Această plasă coprinde 21 co- 
mune și anume: 

1. A/măjelul, cu cătunul AL- 
măjelul. 

2. Braniștea, cu cătunele: Bra- 
niștea și Goanţul. 
3. Corlăfelul, cu cătunul Cor- 
lățelu]. 

4. Cașmirul, cu cătunele: 
Cașmirul și Aurora, 

5. Darvari-de-Fos cu cătunul 
Darvari-d.-j. 

6. Dobra, cu cătunele: Dobra, 
Ostrovul și Cosanda. 

7. Drincea, cu cătunele: Drin- 
cea și Cearingul, 

$. Girla dlare, cu cătunele: 
Girla-Mare și Atirnaţi, 

9. Gemeni, cu căt. Gemeni. 
10. /s/mșea, cu cătunul Izim- 

şea. 
11. Odirșea,. cu cătunul O- 

birșea. 

12. Oprișorul, : cu 
Oprișorul, 

-13. Prisăceaua, cu cătunele: 
Prisăceaua și Scorila, . 

cătunul
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14. Pristolul, cu cătunele: 
- „Pristolul şi Insurăţei, : 

15. Punghina, cu cătunul 
Punghina. 

16. Recea, cu cătunul Recea. 
"17. Salcea, cu cătunul Salcea. 

18. Valea-Anilor, cu cătunele: 
Valea-Anilor” și Rudari, 
19." Vinători, cu cătunul Vină- 
tori. ! 

20. "Vlădata, cu cătunele: 
Vlădaia şi Ștircoviţa. 

21. Prata, cu cătunul Vrata. 
Reşedinţa plășci e în comuna 

rurală Vinători, 

Suprafața totală a plășei Cîm- 
pul este de 79497 hect,, din 
care 36000 hect. sunt cultivabile, 
10000 cu păduri, 1456 cu vii 
și restul necultivabile. 

In această plasă, statul posedă 
trei“ moșii, aducind "un veniţ 
anual de lei 121500. 

In plasă sunt 18 școli şi :26 
"biserici. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura, creșterea vitelor, cultura 

viei, iar cei de pe marginea Du- 
nărei, cu pescuitul din Dunăre. 

“ In plasă se produce în mare 
- cantitate: porumb, secară, griii, 
orz, ovăz, etc. 

Vin renumit este cel produs 
de viile de pe dealul „Golul: 
Drincei. | 

Localităţi istorice. în” această 
"plasă sunt; Cleanovul, Pristolul, “ 

Girla-Mare, Almăjelul şi.“altele. . 

“In plasa Cîmpul sunt 2 bil- |! 
ciur anuale mai principale: al: 

Corlățelului și al Cleanovului. 
Plasa Cîmpul are o mică schelă, 
la marginea Dunărei, la Girla- 

"Mare, pentru incărcatul cerea- 
: -lelor.. 

Câmpul, zlasă, jud." Prahova: Se : 
mărginește la E. cu jud. Buzău, 

"de: care se desparte printr'o 
linie. oblică, dusă dela N..ia S.: 

„și 'care trece pe la E,. de com, || -. 
““Adincâta, Ciorani-d.-j., :Ciârani- 

38086. dfarele Dictisnar Qscgrafio Fel, ZI, 

bă 

Ciumați, 

“din plasa Cîmpul sunt: 

- ni-d.-j.,' Fulga și Gherghița, a- : 

"poi vin comunele: Sălciile, Dră- 

""gănești şi Adincata.. Cele mai |. 

“Ciupel- | * 
nița, Sicrita, Cornurile Şi Cio- 

- râni-d.-j, 

-: elnic agriculturei. 
plășile judeţului s'ar putea zice : 
că numai plasa Cimpul este: 

"exeluziv âgricolă; Locuitoriisunt | - j,, 
"cu totul dedaţi agriculturei și   
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d.-s. și Fulga; la N: se măr- 
ginește cu plasa Cricovul, de 
care se desparte printr'o linie 
curbă, dusă din limita județului 
Buzăii (E.), pănă la plasa Crivina 
(V.), care trece pe la N. de 
comunele Parepa și căt. Tres- 
tieni, tăind piriul Cricovul- Sărat, 

- care curge printre aceste co- 
mune; la V. se mărginește cu 
plasa Crivina, de care se des- 
parte printro linie aproape per- 
pendiculară, dusă de la N. la 
S.. şi care trece pe la V. de 

comunele Buda-Palanca și Balta- 
Doamnei, oprindu-se în riul Ia- 
lomița; la S. se mărginește cu 
judeţul Ilfov, de care se des- 
parte puţin prin riul Ialomiţa 
şi cu parte din pîrtul Cricovul: 
Sărat, precum şi printr'o linie 
convențională dusă pe la S. de 
“com. -Hătcărăul, 

Din punctul de vedere ad- 
“ministrativ, pl. Cîmpul se com- 
pune din 16 comune rurale, 

“adică: Adincata; Balta-Doamnei, 
Buda-Pâlanca, Ciorani-d..j.,. Cio- 
rani-d.-s., Ciupelniţa, Cornurile, 

Drăgăneşti, . Fulga, 

Gherghița, Hătcărăul, 

- Reşedinţa plășei . e' în com. 

Drăgănești, căt. Drăgănești. 

Cele mai populate comune 

puțin populate sunt: 

"Terenul acestei. plăși e pri- 

Dintre toate 

cultivă pămîntul cu oareicare 
îngrijire. 

” Iarna, «ei se ” îndeletnicesc şi jo 
cu alte “meşteşuguri, precum: 

Netoţi, - 
Parepa, “Sălciile și Sicrita. 

Ciora- . 
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facerea de oale; străchini, rogo- 
jină, roate, fringhii și altele. 

Populaţia plășei e de 15216 lo- 
cuitori, din cari 4170 contribua- 

bili, 

Riuri principale sunt. Ialo- 
mița și Cricovul-Sărat, 

„ Această plasă s'a împărțit în 
16 parohii, avind şi 8 filiale: 

"1. Parohia | Ciumați, cu bi- 
” serica parohială Adormirea, com- 
pusă din cătunele: Olari, Ciu. - 
maţi și Finari. 

2. Parohia Balta-Doamhei, 

cu biserica parohială Sf. Im- 
- părați, compusă” din cătunele: 

Curcubeiul, 

Birla. 

3. Parohia Gherghița, cu 
biserica parohială Sf. * Proco- 
pie, compusă din cătunele: In- 

Lacul-Turcului și 

" dependenţa, Ungureni” şi * Ma- 
lamucul, și avînd ca filiale bi- 
sericile : Sf. Dumitru, Ador- 

. mirea și Sf.. Haralambie, 
4. Parohia Flitcărăul, cu bi. 

„_serica parohială Sf. Nicolae, com- 

“pusă din cătunul 'Tufari. 

" "compusă din cătunele: 

-Baraictarul, Belciugul, avînd ca 

"filiale. bisericile : 

5. Parohia  Puda-Palauca, 

“cu biserica parohială Sf. Nicolăe. 
6;..Parohia Wetoţi, cu  bise- 

rica parohială Sf. Nicolae, com- 

pusă din cătunele: Trestieni-d..s. 

şi Zănoaga, avind: filială bise- 
rica Sf. Trei-Erarhi,” 

7. Parohia. Drăgăneşti, cu bi- 

serica parohială Sf. Nicolae, 

Meri, 

Sf. Nicolae şi 

Adormirea, 

8.: Parohia Stcrita, cu bise- 

:rica parohială Sf. Nicolae.: | 
9. Parohia Ciupelnija, ca bi- 

” serica parohială Adormirea, com- 
"pusă din cătunelă: Trestieni-d.- 

“Cornul-d.s: și Cornul-d.-. 
(com. Cornurile), avind ca fi- 
liale bisericile: A dormirea și Du- 

minica-Tuturor-Sfinţilor. 

-10, Parohia 'Sălciile; “cu: bi- 

E săica parohială S-ţit. Impărați, 
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I1. Parohia Ciorani. d.., cu 
biserica parohială Adormirea. 
„12. Parohia Parepa, cu bi- 
serica parohială Schimbarea-la- 
Faţă, compusă din cătunul Ru- 

“Şani,. 

13. Parohia Adincata, cu bi- 
„serica parohială Adormirea. 

14. Parohia Fulga-d-s., cu 
biserica parohială Sf, Nicolae, 

15. Parohia PFulga-a.7., cu bi- 
serica parohială Sf. Haralambie. 

16. Parohia Ciorani-d.-s., cu 
biserica parohială Adormirea. 

Cîmpul, sas, face parte din com. 
rur. Valea-Mare, pl. Rîul-Doam.- 
nei, jud. Muscel. Are o popula: 
ție de 238 locuitori (12 bărb, 
şi 126 fem.) 

Cîmpul, zoiană, com, Zăvoeni, 
pl. Cerna-d.-j., jud. Vilcea. 

Cîmpul, Ziriiaz, jud. Bacăi, pl. 
Trotuşul, com. Tirgul-Trotuşul. 
Izvoreşte din muntele Fineţele 
și se duce în Slănic pe stînga, 

Cimpul-Apei, Ziriă, în com. rur. 
Prisăceaua, pl, Cimp ul, jud. Me- 

„hedinți, - 

Cîmpul-Ascuns, cîmpie, în jud. 
Vlașca, pe proprietatea Iași, pen- 

"dinte de căt, Strîmba-d..j, 

Cimpul-Brezei, Platoi, pe care 
este așezat satul Breaza-d.s., 
plaiul Prahova, jud; "Prahova; 
are o poziție frumoasă, 
"Aceast platoii este tăiat în 

lung de șoseaua națională Plo- 
"“eşti-Predeal. - 

Cimpul-Cernei, foc izolat, la N. 
„comunei Slătioara, plaiul . Ho. 

-- -rezul, jud, Vilcea,. 

Cimpul-Colentinei, cîmpie fru- 
„ moasă, judeţul Ilfov, în vale de 
mănăstirea Plumbuita. Aci,. la 
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anul 1830, s'a făcut sfințirea stea- 
gurilor și armelor miliției naţio- 
nale: La anul 1834, tot aci s'a 
săvirşit jurămîntul credinţei os- 

- tăşești. 

Cîmpul-Foamei, căzu, comuna 
Arcani, plaiul Vulcanul, jude. 
țul Gorj. E situat pe șes, la 
S. de com. Arcani şi în albia 
piriului Jaleșul. Are o supra- 
față de 5go hect., din cari 253 
hect. pădure, 230 hect. locuri 
arabile, 35 hect. fineţe, 35 hect. 
vii şi 37 hect. livezi de pruni. 

Are o populaţie de 131 fa- 
milii, saii 832 suflete, din cari 
4 familii Țigani. Sunt 92 con- 
tribuabili, 

Locuitorii posedă: 16 plu- 
guri, 5 căruțe cu cai și 56 care 
cu boi, 

Numărul vitelor e de 540 ca- 
pete. Stupi sunt 60, 

Prin cătun trece Şoseaua co- 
munală, care-l pune în legătură 
spre S. cu com. Stolojani, iar 
la N. cu com. Arcani. 

În cătun se află ş. mori pe 
apa Jaleșului, 27 Pive, 10 pu- 
furi şi 2 fintîni, 

Are o biserică de zid, fon- 
dată la anul 1872, deservită de 
I preot și 1 cîntăreț, 

Cîmpul-lui-Albeaţă, deal, în co- 
muna Calul-Iapa, pl. Piatra-Mun.- 
tele, jud. Neamţu. E situat în 
spre S.-V. ramurei Cernegura, 
lingă satul Calul, | 

Cimpul-lui-Covrig, deal, în com. 
Calul-lapa, pl. Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu, situat în spre N.- 
"V, de ramura Cernegura. 

Cimpul-lui-Dan, oc izolat, co- 
muna Călimăneşti, plaiul Cozia, 
jud. Vilcea. 

Cimpul-lui- Dragoş. V. Tirgul: 
- Pășcani, -jud. Suceava, 

CÎMPUL-MARE 

Cîmpul-lui-N eguț, forană, la E. 
de com. Priseaca, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Olt. 

|KCîmpul-Luptei, /oc, pe teritoriul 
satului Virful-Cîmpului, în ho- 
tar cu satul Ionășani, com. Vir- 
ful-Cîmpului, pl. Berhometele, 
jud. Dorohoiii. Numirea această 
e păstrată prin tradițiune, din 
timpul cînd s'a făcut crunta sfă- 
rîmătură a oștilor polone sub Re- 
gele Albert, de către Moldoveni 
conduși de Stefan-cel- Mare. 
După această biruință, eroul Mol. 
dovei se retrase la tirgul Do- 

_ Tohoiii, pentru a se odihni și 
făcu mare serbare, mulțumind 
lui Dumnezeii, în biserica făcută   
de el, cu hramul Sf. Nicolae. 
Osemintele ce se descopăr din 
cind în cînd prin rupturele ce 
le face Siretul, în malurile din 
această parte și despre Dobro- 
năuţi, sunt ale luptătorilor că- 
zuţi în acel războiă. 

Cîmpul-Mare, com. rur., pl. Ol- 
tul-d.-s., jud. Olt. E situată pe 
malul stîng al rîului Oltul şi pe 
valea riului Cungrea-Mare. Se 
compune din două cătune: Cîm. . 
pul-Mare și Vlingărești. 

Are o populațiune de 260 fa. 
milii, sai 708 suflete, din cari 
149 contribuabili. 

Aci e reședința plășei Oltul- 
d.-s. 

Pămîntul de cultură e parte   șes, parte deluros; sunt '300 
hect. arabile și 250 hect, pă- 
dure, 
Comuna e legată cu cele alte 

com. de pe valea Oltului prin 
șoseaua judeţeană principală. Aci 
se face bilcii de patru ori pe 
an,la 9 şi 25 Martie, 29 Iunie și 
15 Octombrie, | ă 
Areo școală înfiinţată la 1896, 

şi frecuentată de 20 elevi. Cu în- 
treținerea. ei, statul cheltueşte   756 lei anual, Sunt 2. biserici,



CIMPUL-MARE 

deservite de 2 preoți şi 2 cîn- 
tăreți. 

Pe riul Olt sunt 2 mori de 
măcinat; pe apa Cungrea este 
una. 
Locuitorii ai: 360 vaci și boi, 

42 cai, 960 oi, 35 capre și 370 
rîmători. 

* Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 2684 hect. Locuitori 
împroprietăriți la 1864 sunt 160, 
pe 470 hect. 

Cimpul-Mare, cătun, în județul 
Mehedinţi, plaiul Cloșani; ține 
de com. rur. lupca. 

Cîmpul- Mare, sat, face parte 
din com. rur, cu același nume, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, 

Cimpul-Mare, localitate, judeţul 
Argeș, pl. Oltului, pendinte de 

"com. fur. Cremenari. Aici se 
face anual două biiciuri mari, 
la 9 Martie şi la Inălţarea-Dom- 

- nului, 

Cimpul-Mare, cîmpie, în com. 
rur. Prunișori, pl. Ocolul-d..j., 

"jud. Mehedinţi. 

Cimpul-Mare, cîmpie, ridicată 
d'asupra satului Bobaiţa, plasa 
Ocolul-d.s., jud. Mehedinţi. 

Cimpul-Mare, dea/ şi punct tri 
fonometric de observajiuue, în 

"jud. Mehedinţi, plaiul Cerna; 
ține de Culmea-Gordeanului. 

“Cimpul-Mare, dea/, în raionul 
com. Cîmpul-Mare, plasa Oltul. 
d.-s., jud. Olt, pe care se cul- 
tivă 17 hectare vie. 

Cimpul-Mare, foc arabil, în ra- 
ionul com. Găiceana, pl. Ber-! 
heciu, jud. 'Tecuciii, 

Cimpul-Mare, podiș, jud. Dojj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Poiana. 
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Cimpul-Părului, zoșie a statu- 
Iui, în jud, Romanați, arendată 
pe 1887—S88 cu 21100 lei. 

Cimpul-Războiului, /oc, pe cul- 
mea dealului Podriga, în satul 
cu acelaşi nume, com. Drăgu- 
şeni, pl. Başeul, jud. Dorohoiii. 
Numire păstrată prin tradițiune, 
de la războiul urmat aici între 
fraţii lieş şi Ștefan, fii lui A- 
lexandru-cel-Bun, Domnul Mol: 

" dovei, pentru scaunul domniei. 
Intre multele războaie urmate 

între acești doi fraţi, Letopiseţul 
Moldovenesc serie despre cel 
de altreilea războiii următoarele : 

«După aceea fără zăbavă s'aii 
mai ispitit Iliaș-Vodă, de at mai 
intrat în ţară cu oaste leşească, 
şi i-ai eșit înainte Stefan-Vodă 
la Podrag; unde lovindu-se oș- 
tile, aii pierdut Iliaș-Vodă răz- 
boiul». 

Se vede lămurit din -această 
descriere că localitatea Podriga, 
din vechime sc numea Podraga, 
şi că ca ar fi rămas necunos- 
cută astă-zi, dacă prin tradiţi- 
une nu Sar fi păstrat urmele 
războiului dintre acești doi fraţi. 

Cîmpul-Văcă reștilor, /oc izolat, 
com. Gănești, pl. Mijlocul, jud. 
Vilcea. 

Cimpului (Movila-), mov, ju- 
dețul Brăila, pe ulița Giurgeni, 
din satul Insurăţei. 

Cimpului (Valea-), ziriă, jud. 
Putna. Izvorește din Dealul-Ma- 
re şi se varsă în Șușiţa, între 
Varnița şi Repedea. 

Cimpului (Valea-), za/e, jud. 
Prahova; udă partea de V. a 

 cîmpului  Brezei; se îndreaptă 
spre E.; deschide o prăpăstioasă 
vale: numai de stinci, numită 

"Vijiitoarea, din cauza zgomotu- 

lui ce face apa cînd cade din   

„CÎMPULUNGUL 

stîncă în stîncă. Ia naștere. din 

muntele Vrăbiești şi se 'varsă 
în riul Prahova, pe ţărmul drept, 
între comunele Breaza-d.-j. și 

Breaza-d.-s. . 

Cîmpulungul, oraș, capitala ju- 

deţului Muscel, situat. cam în 

centrul județului. | 
Este așezat la 450, 16,0” la- 

“titudine B, şi 420, 42", 33” longi- 

tudine E. Cîmpulungul se află la 

493 m. d'asupra Bucureştilor şi 

la o înălțime de ş8o m. d'asu- 

pra nivelului Mării-Negre. 

Orașul are o lungime de ş 
“kil., o lățime de aproape 1 kil. 

și o formă pentagonală. 

Periferia orașului este ced ur- 

mătoare : 
Laturea de E., începînd din 

hotarul de jos al Nămăeştilor, 

merge la biserica din Valea- 

Mare, de unde dă în marginea 

Bogăteștilor și d'aci în Valea- 
Romineștilor, apoi în Măţăul, 
pănă la Groșani,. 

„ Laturea de S. începe din mar- 

ginea Măţăului şi se înjugă cu 

marginea Poenarilor; d'aci se 

întinde pe lingă Grădiștea şi 

Valea-Unchiașului și merge pe 

lîngă Godeni pănă dă în mar- 
ginea Berevoeştilor. 

Liaturea de V. începe din Be- 

revocşti și merge înainte de se 

vecinește cu Oţelul, Bindea și 

Albeşti. 

Laturea de N. începe din Al- 

beșşti, dă în apa Bughii, apucă 

spre E., pe lingă Voinești și se 
vecinește mai sus cu moşiile Bă- 
răției, a Lereștilor şi cu Lalul: 

Privită din înălţime, poziţiu- 
nea orașului este una din cele 

"mai pitoreşti. Cîmpulungul este 
așezat pe un platoii dintre două 
dealuri, numite Muscele, și pe! 
malul drept al ziului Tirgul. 
Este străbătut prin centru de 
un canal făcut anume pentru 
curățirea străzilor şi pentru stin-
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gerca incendiilor. -La S. are un 
cheiii solid de piatră, care ser- 

„Vă pentru apărarea șoselei de 
furia rîului Tîrgul. 

Sub Mateiii-Basarab, Cîmpu- 
lungul era împărțit în 'subur- 
biile : 

Scheiul (numită ast: fel de la 

Scheeni); Valea (după vileclul 
ce. curge prin tîrg,. de la care 

„şi biserica și-a luat numele. de 

Valea); Marina (după hramul 
„bisericei) ; Sf. Nicolae-din- Sus 

| (după hramul biserieci) ; Bradul 

(după un brad: bătrîn din .cur- 
-tea bisericei, căzut la 1821); 

*Popa-Savu (după fondatorul bi- 

scricei din capul tîrgului); Tir- 
gul .(de la tirgul oraşului); Mar- 

ginea, Popa-Stoica, „Popa-Ene, 

Sf. Gheorghe și Malul. In ca- 
tagrafia de la 1831, aflăm Cim- 

pulungul împărţit în mahalalele: 
Scheiul, Popa - Savu, Biserica- 
Domnească, Șubești, Sf. Gheor- 

- ghe, Curelari, Malul, Mărcușul, 

Bărbușa, Vişoiul şi Bughea. 

Sunt patru strade principale: 
Strada Negru-Vodă . (care înce- 
pe de..la Mănăstire pănă în 
Scheiii); Strada. Rîului, numită 
ast-fel de la rîul ce udă Cim- 

pulungul în toată lungimea lui 
(începe de la Țigănie şi mer- 

ge pănă la foasta locuință a lui 
Petre Oncea Patraulea); Strada 

„ Mateiii- Basarab (începe de la 
"Sf. Gheorghe şi merge pe lin- 
-gă Șubești, Sf. Treime, Sf. Ilie, 

Bradul, pănă la casa răposatului 
Protopop Iacoveanu), și Strada 
Gruiului, care merge pe sub 
dealul cu acelaşi nume. 
„Toate aceste strade sunt în- 
dreptate paralel în lungul ora- 
şului și trec -prin centrul Lui, 

Ele sunt pavate parte cu bolo- 
vani de Rucăr; trotuarele sunt 

„pardosite cu macadam și curat 
întreţinute. 

Dintre ulicioare vom enume- 
ra pe cele mai populate: 

un tirg anual, 
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Lazăr, Mircea-Vodă, care în- 

| cepe de la casa răposatului Pu- 

pa Țiriială şi merge pe lingă Bi- 
serica-Domncască pănă la pia- 

ți; Jianu, în memoria primului 

profesor de romînească-al şcoa- 

lelor naționale din Cimpulung; 

Socol, în -amintirea  tragicei 

„morți a lui Socol; a-Fierarilor, 

Calea-Băilor, Bărăţiei, Primăriei, 

Fundeni, Chirca, Vişoiu, Sf. 

Gheorghe, Closter, Albești, Cru- 

„ cea-de-Piatră, Calea Dobroești- 

lor, Nămăeşti, etc, Cele-lalte 

strade au primit numirea bise- 

- ricilor saii a proprietarilor de 
; căpitenie. 

« Următoarele strade snt plan- 

tate cu arbori: Negru-Vodă, (în 

dreptul bisericei Sf. Nicolae) ; 

a - Fierarilor ; Șoseaua Cîmpu- 

lung-Albești, cu începerea din 

str. Mateii-Basarab. | 

"Orașul are trei barieri: Sche- 

ul, Flăminda și Mărcușul. 

In Cîmpulung sunt trei pieţe: 

Piaţa Sf. [lie, situată între stra- 
da Mateiu - Basarab şi Mircea- 

: Vodă, cu hală și gherete, unde 

se face tirg săptămînal în toate 

Simbetele, Scheiul și Piaţa Jude- 

țelor. In spatele mănăstirei, în 

zilele de la 17— 28 Iulie, se face 

numit Sf. Ilie 

şi care, de obicciii e mult - a- 

nimat. 

Acest tîrg aduce comunei un 
venit însemnat, 

Inainte de 1633, bilciul Sf. 

Ilie se făcea pe locul comunei, 
în dosul bisericei Sf. Ilie. 

Tradiţia spune că în timpii 
de emigrare la munți, (de fri- 
ca barbarilor) zborul acesta 
se muta şi el pe plaiuri; ast. 
fel, în plaiul Dimboviţa este un 
munte cu acest nuine, care, 'se 
crede, că și-ar fi luat numele dela 
zborul ce s'a făcut în. timp de 
ciți-va ani pe creasta lur. 

Un înscris de vînzare, vechii 

și care după indicaţiunea răposa- 
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tului C. D. Aricescu, seaflă în po- 
Sesiunea unut'sătean din Rucăr, 
zice «şi am băut adălmașul 

la zborul lui Sf. Ilie, aici-sus, 

pe creasta plaiului Sf. Ilies.. 

Mateiu Basarab prin hrisovul 
său din to Aprilie 7155 (1647) 
mută zborul acesta de pe lo- 
cul comunei, pe locul mănăsti- 
rei, legînd prin testament «a 

„nu plăti orășenii vamă de nici- 

unele din cîte ar vinde, ori ar 

cumpăra la acest zbor». 

La început, venitul tirgului 

„era neînsemnat. Pe la 1855 a.. 

ducea an peste an, folos ca de 

2000 lei vechi; iar azi aduce 

"6—800o lei. Locul a fost cedat 
comunei de stat. 

Orașul se împarte în 4 colori 

Sai comisii : Coloarea de galben 

coprinde Schciul și Vișoiul, saii 

partea de N. a oraşului; Coloarea 

de Roșu coprinde partea din cen- 

tru saii Tirgul; Coloarea de Verde 

partea de S. saii Mărcușul; Co- 

loarea de Albastru, coprinde Bu- 

ghea-de-Sus și Malul sai Bu 
_ghea-de-]os. 

Populaţia oraşului (1897) se 

urcă la 11244 locuitori, din cari 

10954 ortodoxi și 290 de alte 
religii; din aceştia sunt aproa- 

pe 5000 de contribuabili. 

“In anul 1897 s'aii născut 5o1 

copii (230 băeţi și 263 fete) 

iar decese aii fost 319, 

Căsătorii aii fost 113. 

Intre edificiile orașului nu- 

mărăm : școlile primare de bă- 

cți și cele de fete, gimnaziul, 

şcoala normală (frumoasă con- 

strucție recentă), spitalul jude- 

țean, prefectura, primăria, casa 

creditului agricol, cazarma reg. 

30 de dorobanţi, cazarma călă- 

raşilor, poșta şi telegraful, dife- 

rite oteluri, etc, 

In Cimpulung se află un mu- 

zeii: «Negru-Vodă», recunoscut 
» de Ministerul Instrucţiunci publi- 

cc, și care se află instalat în tra-
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pezăria mănăstirei Negru-Vodă. 

din oraş. Muzeul are ca dotă;: 

a) diferite pisanii, parte pe 
pietre tumulare, parte pe cruci 

„.şi “ornamentațiuni din piatră 
saii lemn, cari s'aă aflat prin 
curţile şi tindele bisericilor mă- 

„năstirilor din judeţ; 

6) icoane de „pictură bizan- 
tină ; : 

c) pergamente; 

d) deosebite obiecte, ca: cruci, 

săgeți, iconiţe, monede, călimări 

(din epoca fanarioţilor), topoare 

preistorice, oseminte pietrificate 
(de animale antideluviane) . și 

diferite exemplare de minerale, 
Sunt 19 biserici: Mânăstirea 

Cimpulung, situată înstcîmtoarca 
intrărei orașului spre S. Pre cit 

sc vede din ruinele ce mai exis- 
tă în partea dreaptă, se presu- 
punc că odată a servit.de apă- 
rarea orașului, iar clopotniţa de 

observator. E așezată între două 

culmi de: munţi înalți şi este 
udată de Riul Tirgului. Ea s'a 

fondat de: Radu-Negru și s'a 

restaurat, pe la anul 1633, de 

Mateiii-Basarab, tot cu acele 

pietre, înzestrînd-o cu -: moşii. 
„La 1819 a fost dărimată de 

cutremur și la 1832 s'a restau- 
'rat de stat. 

Această biserică a fost trans- 
formată de Mateiii-Basarab în 
mănăstire de călugări. 

“La această mănăstire sunt: 
I.: Piatra mormiîntală a lui 

Nicolae Vodă Basarab, purtind 
următoarea inscripțiune slavonă, 
din 16 Noembrie, 1364, ceo 
dăm în: traducere, după d. Pro- 
fesor Grigore Tocilescu: . 

«In luna: Noembre, 16 zile, 
răposat-aii marele și de sine 
“stătătorul Domn Ion Nicolae 
Alexandru Voevod, fiul marelui 

„ Basarab -Voevod, la 'anul 6873, 
indictionul al III-lea, vecinica 

“lui pomenire». 

Această piatră (lungime IL m. 

„pulung din 1636, | 

„vorbeşte despre primul fondator 
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"04, lățime 0.90, 'grosime 0.04) 

-se păstrează în interiorul biseri- 

cei (narthex), la dreapta întrărei, 

sub jeţul regal, fiind așezată pe 

un postament. Este una din 

cele mai vechi inscripțiuni sla- 

vone din Rominia, ce ai ajuns 

pănă la noi; ea nu a rămas 
necunoscută lui Şincai,. care o 

menționează însă sub o dată 
greșită, (1366). 

2, „Pisania: mănăstirei Cim- 

în care se 

«Radu-Negru Voevod, carele a 
fost din început descălecător 

Țărei-Rominești și din început 

a fost cursul anilor de la Adam 
6723 (1215)». 

3. Idem, din anul 1636, în 

care se menționează privilegiile 
orașulni Cimpulung, după cum 

a fost din timpul lui Radu 
” Negru-Vodă, 

4. Idem, din 1827, a lui Gri- 

gorie Vodă Ghica, vorbindu-se 

despre preinvirea mănăstirei cu 
ziduri nouă. 

Aceste 3 pietre sunt încas- 

trate pe peretele din față al 
bisericei. 

5. O piatră mormiîntală în cur- 
tea mănăstirei lingă zidul des- 

pre stinga al bisericei, cu inscrip- 
țiuni în limba romînă. . 

6. Pisania de la paraclis din 
I Pi 

„ Un chivot de argint poleit 

cu ur, reproducind în minia- 

“ tură forma vechie a bisericei, 

lucrare remarcabilă din începu- 

tul secolului al XVII-lea. Obiectul 

a fost dăruit mănăstirei de că- 

tre  Mateiă- Vodă Basarab și 

soția sa Elena, după cum se 

arată din -inscripțiunea slavonă, 

cu data 7150 (1641), Decembrie 

25, ce se află zugrăvită cu aur 
pe smalţ. 

__8. Ocăţuie de argint, de formă 

vechie, cu. două picioare și cu 

inscripțiunea slavonă-romină, din   
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1657, din care se vede că a 

fost hărăzită mănăstire! Cim- 

pulung de către un Gheorghe 

și soţia lui Stanca, cu copiii lor. - 

9. O evanghelie romină din 

1682, ferecată în argint; scoar- 

ţele aii pe ele cizelate diferite 

. scene: din vieaţa lui Christos, cu 
inscripțiuni grecești d'asupră-le. 

10. In inventariul mănăstirei 

figurează și un epitrahil de Ja 

Mateiii-Vodă Basarab. | 

Astă-zi această mănăstire a 

rămas ca simplă biserică de 
mir, servind de catedrală ora- 

şului ; se administrează de un 
îngrijitor cu rangul de arhi- 
mandrit şi se întreține de stat. 

In curtea bisericei se află un 

paraclis și alte - multe clădiri. 

Clopotnița - bisericei este o 
zidire gigantică, avind o înăl. 

ţime de 32 "metri și o lăţime 

de 12 metri. Este de cărămidă, 

lucrată solid și artistic. 

Biserica Domnească s'a zidit 

de Doamna Chiajna și de fiul 

ei Petru, în anul 1567. Nu mal 

„păstrează nimic, nici din forma sa 

vechie arhitecturală, -nici din 
pisania și pietrele sale tombale. 
Ea s'a reparat la 1721 și apoi 

„la 1889, cind, la 30 Iulie, acel 
an, s'a și tirnosit. 

Privilegiile Bisericei Domnești, 

acordate „ei de Mircea II și de 

siccesorii lui, erai: 

Preoții se scuteaii: 

De tributul preoţesc şi de 

ploconul vlădicesc, cum şi de 

toate rinduelile coborite de la 

Mitropolie; | 

De oerit, dijmărit, vinerit, că- 
minărit, etc. 

“Fiecare din cei trei preoți 

ai bisericei erai scutiți pentru 

80 rimători, 80 stupi și 100 

(hrisovul lui Mihail Suţu). . 

Toate acestea se fac dar. 

Biserica s'a zugrăvit din noi 
şi odoarele s'aii preînoit. Posc- 

dă numai 5 icoane vechi și v
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cruce frumoasă îmbrăcată în ar- 
gint cu inscripțiune grecească 
din anul 1625. Intre icoane este 
aceea a Domnului Hristos, care 
se datoreşte vestitului zugrav 
cimpulungean din veacul tre- 
cut, Șerban Diaconul. 

biserica Sf. Nicolae din fire, 
s'a zidit pe la 1570 şi s'a re- 
parat la 1670 și 1700. Această 
biserică posedă o piatră cu in- 
scripțiune grecească din anul 
1707, un fragment sculptural 
incastrat în zid și o evanghelie 
romînă din anul 1812, ferecată 
în scoarțe de argint, operă ad- 
mirabilă în fiigrane pe smaiţ 
și cu inscripţiune grecească din 
anul 1669, | 

„Biserica Iarina. Tradiţia sus- 
ține că această biserică ar fi 
mai vechie de cît biserica lui 
Radu Negru, totuși ea nu po- 
sedă astăzi nici o urmă despre 
o atare vechime. 

Răposatul C. D. Aricescu 
pune fondarea acestei biserici 
între anii 1100—1200 şi sus- 
ţine că a fost reparată la 1215, 
1677 și 1707. 

Ca obiecteinteresante posedă: 
a) Cristelniţa de piatră cu inscrip- 
țiune de jur împrejur; 4) treiicoa. 
ne și anume: Domnul Hristos, 
Maica-Domnului și Mucenița Ma: 
rina. Icoana Muceniţei Marina 
poartă pe dinsa inscripțiune, din 
care se vede că a fost făcută 
în luna Iulie, 30 zile, leatul 1751 
«de mina mult-păcătosului Șer- 
ban Diaconul Zugraf ot Dolgo- 
pol» (adică, din Cîmpulung); c) 
două sfeșnice de lemn frumos 
sculptate; și d) o pereche pat: 
tale de argint. Timpla merită a 
fi semnalată ca obiect de artă, 

Biserica Bradul s'a zidit în- 
tre anii 1300—1400, s'a repa- 
rat la 1590 și 1766. Posedă un 
catavas de lemn, o cruce lu- 
crată în filigran, o icoană cu 
hramul Adormirea și cu semnă- 
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tura: «Spandoni Zograv, 1773» ; 
alta de «Gheorghe Pop Zograv, 
1837»; o a treia, reprezintînd So- 
borul Sf. Voevozi, ușile avind 
pe ele sculptate un vultur cu 
două capete și mat multe pietre 
cu inscripțiuni anterioare anului 
1500. 

Biserica Sf. Treime. Din pi- 
sania slavonă ce se află în fron- 
tispiciă cu data 1632, se vede 
că această biserică a fost zidită 
și zugrăvită în timpul lui Ma- 
teiii-Basarab. 

Picturile ce se observă as- 
„tăzi, deşi. datează numai din a- 
nul 1730, cînd a fost reparată, 
dar prezintă un mare interes 

din punctul de vedere al artei 
bizantine. Această biserică po- 
sedă 6 pietre cu inscripțiuni 
slavone și romîne din secolul 
al XVII-lea şi XVIII-lea și 3 
icoane vechi, 

Biserica Șubeşti s'a zidit, du- 
pă cum se vede din pisania să- 
pată în frontispiciii, din teme- 
lie, la anul 1779 de către Do- 
sifteii Arhimandritul mănăsti- 
rei Cimpulung, și cu Trandafir 

- logofătul, alăturea de altă bise- 
rică făcută în anul 1552 și a- 
poi dărimată. 

Are o timplă și un jeţ dom- 

nesc și arhieresc frumos lu- 

crate. Mai posedă o icoană ve- 
chie din 1825. In curtea bisericei 
se aflaii aruncate patru pietre; 
dia acestea una .este chiar pi- 
sania slavonă a vechei biseri- 
cei, alta poartă data 1575, a 
treia anul 1727 şi a patra este 
un fragment cu inscripțiune sla- 
vonă, 

D-l Profesor Gr. G. Tocilescu, 

Directorul Muzeului Naţional, 

din al cărui raport extragem 

aceste detailii, a dispus așezarea 

lor în Muzeul din Cîmpulung. 

Diserica Sf. Gheorghe, bise- 

rică vechie, care are o ușă de 

narthex și fercastra din fundul 
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"altarului de piatră, lucrate în 

stil deosebit ce se apropie de 

cel gotic. Pictura din interior 

este de la începutul secolului 
al XVIII-lea și datorită unui zu- 
grav local, Manea. 

Biserica Sf. Ilie s'a zidit că- 
tre anul 1620 și s'a reparat la 
anul 1712. 

Biserica Fundeni posedă o 
fereastră de piatră lucrată din- 
tr'o piatră de mormint, cu în- 
Scripţiune slavonă din anul 1622 
şi o alta, cu înscripțiune slavo- 
nă din 1558. La pragul ușei se 
vede o piatră mormiîntală cu 
inscripţia slavonă din anul 1620 
şi alte 8 pietre și fragmente cu 

„inscripţiuni slavone. Dintre o- 
doare are două paftale de ar- 
gint, cari prezintă un interes 
artistic. | 

Biserica  Scheiul sa zidit 
după răposatul C. Aricescu în- 

„tre anii 1200—1300 și s'a re- 
parat la-1550, 1665, 1780 şi 
1842. Pietrele vechi ale mănăs- 
tirei nu se mai păstrează, pen- 
tru-că s'aă întrebuințat în noua 
zidire. 

Biserica Valea s'a zidit, după 
părerea răposatului C. Aricescu, 
între anii 1300—1400, s'a repa- 
rat la anii 1592, 1700 și 1800. 
Posedă şase icoane vechi, da- 
torite lui Şerban Diacon, zu- 
grav din secolul trecut, Ele pre- 
zintă înteres artistic. Această 
biserică se află azi închisă. 

Biserica Sf. Wicolae-din-Sus 
s'a zidit către anul 1708 şi s'a 
reparat la 1750, 1790 şi 1855. 

biserica Vişoiul s'a zidit la 
1773. 

Biserica Apa-Sărată s'a zidit 
la 1831. 

Biserica Bughea s'a zidit la 
1815. 

Biserica din Malul-de- Sus, 
după cum se constată dintr'un 
hrisov de la Vintilă-Vodă, s'a 
zidit între anii 1532—1534.
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“Foasta Biserica Sf. Vineri, ază 
dărîmată, s'a zidit la anul 1758. 
Enoriașii ati trecut la biserica 
Domnească, care s'a tîrnosit în 
anul 1890. 

Tot în raionul orașului este 

şi biserica Flămînda, care se 

administrează de primărie. 

Biserica Sf. Nicolae (Gruiul) 
se întreține de fondatorul ci, 

Const. Pop; iar cele-l'alte bi- 
serici se administrează de epi- 

tropiile respective şi se între- 

țin de enoriași din veniturile 
ce aii. 
Mănăstirea Catolică (Bărăţia). 

Negru venind în Cimpulung la 

1290, aduse cu el Sași și Un- 

guri, cari ocupară rentrul. ora- 
șului. Negru făcu și' o biserică 

catolică pentru soția sa Ana, 

fata regelui Ladislav al Unga- 

rică, ale căreia ruine sa văd şi 

azi în grădina lui Căprăruș, sub 

numele de Cloaster, cum îi zic 

țăranii. Ă 

D-l G. Ionescu-Gion, în con: 
ferința sa: «Rominia în secolul 

al XVII-lea,» spune despre Clo- 
ster, următoarele: 

a..,.+O altă biserică, tot cato- 

lică, se află în ruină, fără -aco- 

periş, numai zidurile îi stai în 

„picioare. Fusese clădită în o- 

noarea S-tei Elizabeta, Regina 
" Ungariei, și fusese: ca o mănă- 

stire unde locuiaii călugării din 

ordinul S-tului Francisc. Acea- 

stă biserică a fost mare, lungă 
de 40 pași şi lată de 12; fusese 

în- vremurile ei frumoasă, monu-. 

"mentală şi făcea și minuni. Bol- 

“navii de toate neamurile venea 

aci şi numai prin șederea lor 

în biserică se reînsănătoșaii.» 

Mănăstirea Franciscanilor este 

cunoscută de Cimpulungeni sub 

numele de Cloașter (Kloster.) 

- În privința ei spune d-l Pro- 

_fesor Grig. Tocilescu: 

«In grădina lui Căprăruș, stra- 

da Mateii-Vodă, se .află ruinele   
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vechei Bărăţii a Franciscanilor, 
pe care tradiția o atribue Doam- 
nei Ana a lui Negru-Vodă, Po- 
porul numeşte aceste ruine Cloa- 

şter (de la cuvintul german Klo- 
ster) şi mai multe pietre cu în- 

scripțiuni latine există pănă astă- 
zi prin zidurile : caselor înve- 
cinate.» 

In privința acestui Cloaster, 
un document latin, publicat de 

Sulzer în «Geschichte des Trans- 

alpinischen Dacien», ne spune cu 
data de 1799, Fevruarie în 4, 

că această mănăstire a fost 

zidită pentru călugării catolici 

de soția lui Negru-Vodă, con- 
tesa Margaretha, născută cato- 

-lică în “Transilvania şi fusese 

zidită nu departe de mănăstirea 

pe care Negru-Vodă, ortodox, 
o zidise pentru călugării orto- 

doxi din Cimpulung. Acestea 

le scrie acum 100 de ani, pă- 
rintele .Bonaventura  Andren- 

jin, guardianul Bărăţiei Cimpu- 

lung, care mai adaugă că, în 

mănăstirea Franciscanilor, se mai 

află şi trunchiul uscat al unui 

arbore făcător de minuni, ceea 

ce consună cu afirmaţiunea lui 

Bachsici din 1640, că Cloasterul 

făcea minuni. 

Un alt document din 1660, 

- «Relatio de Statu Ecclesiae ca- 

tolicae in Valahia, Moldavia et 

Transylvania», făcută de părin- 

tele Gabriel Mancici, ne spune 

că Cloșterul fusese zidit de 

fericitul întru pomenire Capi- 

strano, în timpul principesei 
Caterina, soția lui Negru-Vo- 

dă, care soție, după cite se 

vede, avea multe și diferite nu- 

me, de vreme ce trei documente 

citarăm şi cite trele nume deo- 

._sebite: Ana, Margareta, Ca- 

terina. 

Cloasterul s'a reparat la anul 
| 1410 şi 1642. 

La 1714 cloasterul se. mută 

„în piaţa. orașului, pe locul unde   
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este astă-zi, sub numirea de 

Mănăstire de Monahi ai Sf, 

Francisc, dedicată Sf. Iivanghe- 
list Iacob, cunoscută de orășeni 
sub numele de Bărăţia. 

La 1730, clopotnița, ce era 
de lemn, s'a făcut de zid. 

In 1737, dindu-i Turcii foc, 
arse şi rămase ruinată vr'o 30 

ani, în care timp serviciul divin 
se serba într'o cameră a Bără- 
ției din catul de sus. Ea se re- 

„pară la 1760 de Egumenul An- 
toniu Corvin. Reparîndu-se, se 
mai micşoră, remănînd numai 
altarul drept biserică, după cum 
arată zidul despre grădina, mor- 
mintelor. 

O piatră mormîntală, în lun- 
gimea de 2.15, lățimea 1.04, 
grosimea 0.13, pusă lingă altar 
în interiorul bisericei, are urmă- 
toarea inscripțiune latină din 
anul 1300, săpată în caractere 
monahale: 

+ANNO. DNI. M, CCC+ 
IIIC. SEPVLTVS EST. 

COMES; LAVRENTIVS. DE 
LONGO CAMPO. PIE 

MEMORIE 

“Acest monument care con- 

stată existența unui comite de 
Cimpulung, anterior anului 1300, 
este după d. Grig. Tocilescu, 

-- de o mare însemnătate pentru 
istoria orașului și a țărci,. 

Pentru centrul orașului s'a 
înființat două cimitire la: două 
extremități: unul la -Flămînda 
(cu o clădire mortuară) pe partea 
de S.-E. a orașului și altul la 
Scheiii, în partea de N.-V. a ora- 
șului, avind și acesta o casă 
mortuară, a 

Pe lingă vatra comunei, oră- 
şenii mai posedă în devălmășie - 
și munții următori: Plaiul-lui- 
Petru (din rîul Cimpulung pănă 
în apa Dimboviţej); Plaiul-Frăcii; 

" Jimbura (pănă la Păpușa); Plaiul 
Voevodul (peste :Clincea pănă 
la Capra);. Modroghinul, Boar-
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teşul, Netotul, 

purile. 

Din acești munți, trei şi-ati 

schimbat numele: Jimbura, Mo- 

droghinul și Netotul și se nu- 

mesc azi: Colţii-lui-Andreiii, Bă- 

trina și Valea-Barbului. 

Aceşti munţi nu întră în va- 

tra sati moșia, orașului; probă, 

hrisovul lui Leon-Vodă, din 26 

August 1630 şi al lui Mateii- 

Basarab, din 6 Decembrie 1637, 

care spune curat: «Vatra ora- 

şului nu întră în coprinsul mun- 

ților; ci munţii încep din șezutul 

(căminul) oraşului înainte, » In- 

tradevăr, munții arătaţi sunt la 

o depărtare de vr'o 7 ore de 

vatra orașului. Aceşti munți ai 

- fost şi sunt proprietătea orâșe- 

_nilor, lemnele și pășunea din 

ci sunt ale tuturor (fiinţă colec- 

tivă); îar nu împărțiți, la fie- 
- care îndivid în parte, 

Pănă către finitul secolului al 

XVII-lea, acești munţi dedeaii 

puțin folos comunei. Moșia era 

plină de păduri şi de pășuni 

și arenda acestor munţi consta 

în «cite-va oca de brînză și de 

"lapte gros din partea cioba. 

nilor ce-și păşteaii vitele în 
ale plaiuri, de la Aprilie pănă 

“la Septembrie.» 

De la 1700 încoace, şi mai 

ales de la Regulament, venitul 

"munților a crescut gradat, în- 

cepînd 'de Ja” 50 lei, și urcîndu- 

se pănă la 6000, afară de epoca 

Fanarioţilor, cînd arenda lor nu 
ajungea nici pentru - plata plo- 

conului la postelnicul cel mare, 
patronul comunei, 

Până azi, munții orașului sunt 
în: indiviziune, 

| Moșia Bărăţiei e a moşnenilor 
Cimpulungeni din moși strămoși. 

Negru-Vodă a. întărit 'această 
. vechie posesiune a lor cu hriso- 

'vul săi din 1202, Probe sunt 
hrisoavele lui Matei (1637). și 

- I.eon-Vodă, cari sună; 

Virtopul şi E- | 
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«Fiind-că moşia și plaiurile 
oraș 1lui aii fost de baștină (moș- 

tenească) ale orășenilor Cim- 
pulungeni, de la moși de la stră- 
moși, cu mult înaintea. de șe- 

“ derea (formarea) orașului, din 
zilele altor bătrini domni, 'ce 
aii fost de demult, etc;..., 

«Și am văzut Domnia mea 

şi cartea cea vechie a bătri- 
nului Negru-Voevod din anul 
1292 și cartea bătrinului Vlad 
(Dracula) din 1439.» 

Moșia orașului era împărțită 
după „datina Romanilor în por- 
țiuni egale, numite funii sai 
chingi, în limba hrisoavelor, 
afară de locul de pășune (izlazul 
vitelor) ce era proprietate a tu- 
tulor.  Fic-care moșnean cim- 
pulungean avea partea lui în oraș 
(loc de casă cu curte și gră- 
dină) şi partea lui în muscele 
(livede de pruni și fin). P'acea 
vreme, moșnenii Cîmpulungeni, 
zice Const. Aricescu, fiind mai 
toțichirigii, urma ca fie-care să-şi 
aibă părticica de finețe în mus- 
celele coprinse în moșie. 

Un monumânt public e bus- 
tul lui Radu- Negru. ă 

Monumentul lui Radu- Negru 
este ridicat din inițiativă cu to- 
tul privată, şi anume de către 
obștea moşnenilor Cimpulun- 
geni, descendinți ai moşnenilor 
împroprietăriți de Radu- Negru 
Voevod. 

Bustul lui Radu- Negru este . 
lucrat de artistul Mirea, și el 
moşnean Cimpuluugean, lucrare 

„care a fost premiată la Paris. 
Piedestalul, pe care este așezat 
bustul, este tăiat în piatră din 

carierele din Albeşti (Muscei) 
și lucrat după planurile făcute . 
de arhitectul Al. Săvulescu. 

Intre colonadele celor patru 
laturi ale piedestalului, sunt li- 
pite: patra plăci de marmură. 
neagră, purtind inscripțiunile: 
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«În anul 1999 Aug. 13. In si- 
ele Regelui Carol 7, Fuuda- 
forul Regatului Romin ; 
"Cimpulungul, Primul Scaun 

Domnesc, salută chipul de bronz 
al ursitorului țărei Romineşti ; 

Inălțatu-s'ait chipul lui Radu 
Negru Basarat, descălicător ul 
fări ci Rominești ; 

Afemoriei /uceafăruluă Dasa- 

rabesc, admiratorii gloriei stră- 
bune, închină acest monument.» 

Monumentul este așezat în ca- 
pătul din spre N. al bulevardu- 
lui orașului, cu fața în lungul 
bulevardului. 

Prima școală romînească din 
Cimpulurig s'a fondat de Doam- 
na Chiajna, soția lui Mircea al 
II-lea Voevod, la anul 1567, sub 
numele de Școala Domnească, 
al căreia profesor romîn se plă: 

„tea dela Mitropolie. Școala a- 
ceastă există pănă la finele sc- 
colului al XVIII-lea, tot cu ace- 

lași nume, pe locul grădinei Vo- 
roveanului (cartea ispravnicului 
din 22 Martie, 1800); iar-pe la 

1801, sub Mihaiă Suţu,  Dumi- 

tru Rosetti, fondatorul-schitului 

Mărculeşti (Flămînda), după ce 

repară biserica, făcu 'o şcoală 

de băcţi de limba romînă, în 

Jocul şcoalei Domnești, a Doam- 

i Chiajna, care încetase în 
acel an din cauza turburărilor 

politice; fixă o gratificaţic anu- 

ală profesorului, afară de sala- 

riul ce-l primea de la Mitropo- 

lie, Localul școalei era într'o 

"casă de lingă biserica Sf. .Ilie, 
dăruită de comisul Ion Craio- 

veanul. De aci se mută în 'lo- 

calul de azi al caselor, dăruit 

de egumenul Dosofteiiă, .. 

Mai tirziu, cam după la 1874 

“încoace, cînd populaţia. şcolară 

s'a înmulţit, s'a înființat şcoala 

de băsți No, “şi apoi cele 

"două şcoli de fete Invățămin- 

tul secundar nu se predă în
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* Cîmpulung de cît de dată foarte 
"recentă, 

In Cimpulung sunt 6 şcoli 
primare, din care -3. de băeți, 
2 de fete și 1 'mixtă, în maha- 

“laua Malul.: 

Frecuenţa acestor. școli a fost 
"în anul. 1897: școlile de băeţi 
No. 1, 2 și 3 652. elevi; și 
cele de fete'No. 1 și 2, 315 
eleve;:şi şcoala mixtă, 113 copii. 

In total numărul școlarilor a fost 

de 1050, cu 50 în plus ' ca în 

anul precedent. Ă 

Mai sunt încă 2 școli parti- 
culare, o școală mixtă la mănăs- 

tirea catolică și o școală (pen- 

sionat) de. fete, 

Invățămintul secundar se pre- 

dă în un gimnazii și în școala 

normală. «Carol I», o construcție 
frumoasă, așezată la poalele 
Flămîndei, care a costat mai 

bine de “un milion. 

In oraș este un spital jude- 

țean; înființat la anul 1864, care 

a funcționat regulat cu 18 pa- 
turi, şi care, pe lingă suma alo- 

cată în budget pentru întreţinere, 
mai are o donaţie a .decedatu- 
lui Arhimandrit Dionisie Ani- 

noșanu. Pentru spital, s'a con- 
- struit un .noi local în anul 1890. 

„- Budgetul orașului Cimpulung 
„ se balanțează cu suma de 229368 

"lei la venituri și la cheltueli. 

„Intre cheltuelile cele :mai în- 

semnate, pe 'care le face: co- 
muna, menționăm: . . . 

3640 lei; pentru școli . 

» cler 29916: .» 
> serv, med. 17530 » 
»  poliţ. 32030. » 

» um. Oraș. 14240 '» 

Primăria oraşului Cimpulung 

are contractate următoarele îm- 
prumuturi: la Casa de Depuneri: 

100000 lei: făcut în anul'1886 
200000 ». >. » "2 1893 

IOOQ00 '» :.> >» > 1896 

„.200000 '»...», :» :» 1896 

“- Poliţia. orașului :se -compune 

58086, Marele Dicționar Geografie. Pol, 11, 
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din: 1 cap al poliţiei; 1 comi- 
sar-director ; 2 comisari; 1 'co- 
misar special al gărei; 4 sub- 
comisari şi 1 agent special. 
-Un comandant .de sergenți, 

un ofițer de sergenți, 30 ser- 
"genţi de zi și de noapte. 

In oraș, de-alungul rîului Tir- - 
gul, în-partea opusă a orașului, 
sunt 17 mori pentru “măcinat 
făină de gri şi porumb, și ma! 
multe: pive sai dirste pentru 

bătut “postav Saii dimie, Aci 
mai sunt: o fabrică de salamuri 
a d-lui Iohann G. Schuster, o 

fabrică de hirtie, proprietatea 
d-lui Stef. Ioanide, în - valoare 

de peste 1 milion lei, cu in- 
- stalațiuni moderne și unde sunt 

ocupați peste 250 lucrători; o 

"fabrică de var alb și ipsos, a d-lui 

Victor Socecii, cu. instalațiuni 
complecte în această ramură, 
Peste 100 de lucrători: sunt 

ocupați. ” . 

Locuitorii din Scheiii se ocu- 
pă cu facerea: de: șiță și doniţe; 
iar cei din Vestul orașului se 

ocupă în special cu olăria: 
Comerciul, 'pe lingă lipscănii, 

băcănii și cîrciumi, mai constă 

și din vinzarea produsului” 'in- 

- dustriei naționale precum: șiță, 

doniți, stofe de lină, pinzeturi, 

: costume daționale, curelărie, tă- 

băcărie, olărie, ș. a, Parte din 

orășeni se mai ocupi cu fabri- 

"carea țuicei și parte cu agricul- 

tura. In Cimpulung sunt 152 

- “pluguri de lemn țărănești,. 32 

pluguri pe fier, 34 rarițe de lemn 
şi 28 mori de apă, . 

Mai-e un abatoriă cu 16 ghe- 
rete. a i 

 Aotițe: istorice. — Dăm aci e- 

venimentele cele mai principale 

„cară s'aii petrecut în Cimpulung: 

Cimpulungul este unul din 

orașele romînești cele mai vechi 

„ale Rominiei. Existenţa lui da- 

-- tează cu:mulț înainte de inte- 

. meiereă principatului -Ţării-Ro-   
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 mînești. Pe la 1290, Radu Ne. 
“ gru Basarab înălţă biserica dom- 
"nească, pe care apoi .o: înzes- 
tră cu moșii și alte dănii 'ne- 

potul săi, Nicolae Alexandru 
". Basarab (1320—1364).- - -, 

Mormîntulacestui viteaz domn. . 

a fost descoperit în anul 1889, 
-de d. Gr. Tocilescu. în interio- 

rul bisericei cîmpulungene. Din 
- inscripţiunea. în limba slăvonă, | 

comunicată - Și interpretată. de 

d-sa în: sînul Academiei Ro- 

“mîne (<Annale», tom. 14;'anul 

1892), rezultă că Nicolae Ale- 
* xandru' Basarab nu este altul 

'de cit cunoscutul Alexandru Ba-. 

sarab, tatăl lui Vladislav. şi al 
Iu Radu Basarab. 'Anul morții 

sale este :1364. O 'altă pieatră 

mormîntală scrisă latinește: a 

fost semnalată de d-sa în bise- 
„rica catolică .din oraș: 'eşte re- 
feritoare la Zavrentius, comes 

"de Longocampo, Lauientius,. co- 

mite de Cimpulung, mort în a- 

nul 1300. Este cea mai:vechie 

- inscripțiune din cite: se-cunosc 
pănă azi din evul medii. 

| La Cimpulung a conăcit Ca- 
rol al XIl-lea,. Regele Suediei, 

la anul 1712, în 'druiiul săă 
„de la Pitești la Tortzburg, după - 
cum se găsește într'o: scrisoare 

"a lui Ștefari-Vodă Cantacuzino 
-” către Patriarhul Iacob, AR 

«La 1737, lulie 29, în timpul 
„" zborului Sf. Ilie,: pe cînd “mulți 
Turci, neguțitori, și militari: se 

- aflati la acest zbor,-un mic corp 

-„de oștire austriacă, sub coman- 
- da unui colonel, coboară în Cim- 
:: pulung pe la Dragoslavele, -mă- 
„.celăreşte pe toţi Turcii aflaţi în 
'zbor și oraș, și se. întăresc în 
întrul murilor mănăstirei, ca în- 

„ictro cetate. Turcii ăflaţi îni ţară 
aleargă la știrea aceasta: şi în- 

- ving pe Nemţi; daii' foc mănăs- 
"-tirei şi orașului, în-cît, zice Cro- 

nica, a ars cu mare groază. 
“Turcii. încriminară ;pe Cîimpu- 

62
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lungeni ca complici ai Nemţilor 
și pe 'mulți îi puseră sub sabie. 
Vr'o cîţi-va ani orașul fu pus: 

„tiit. Parte din orășeni fugiră în 
țara nemțească, parte ' pribe- 

giră prin 'Ţara-Romînească şi 

Moldova, iar cei săraci răma- 

seră pe loc. Cu întoarcerea Cim- 
pulungenilor la vetrele străbune, 

„ei aduseră cu dinșii mulți Ro- 

mini de pe la satele pe unde se 

adăpostiseră, și cu toţii se pu- 

seră a ridica Cîmpulungul din 

"noii, cu lemne din pădurile o- 

rașului, 

„La 1785, în urma revoluţiei lui 

-- Horia şi Cloșca, mulţi din Ro- 

„mînii-Ardeleni,: învinşi de tru- 

-pele austriace (la 28 Fevruarie, 
1785), emigrează: în Cîmpulung 

“pe moșia orașului, Ei se învoiră 

cu capii comunei de atunci, a 

da pe tot anul cite 40 bani (13 

parale şi 1 ban) de “fie-care in- 

divid. (Cartea Isprăvnicatului 
- din 1806, Ianuarie 2). 

“La 1788, iar trecură Nemţii 

- în ţară, suferind și atunci Cim- 

pulungenii mult de la dînșii. Și 

"atunci. se arseră mulțime de 

. “case, între cari cite.va biserici 
: și schitul Mărculești. 

In timpul răscoalei din anul 

1821, Cîmpulungul a fost ocu- | 

pat de Nicolae și Iorgu, fraţii 
lui Ipsilante, cu pârte din os- 

. taşii corpului ce comandati. 

Sub ocupaţiunea rusă dintre 

-1828—1832, loan Văcărescu, 

„care s'a opus amestecului Ru- 
- siel în lucrările Adunărei Legis- 

: lative, .privind aceasta ca o căl- 

“care a autonomiei țărei, a fost 

:-iexilat la Cîmpulung, din pricina 
:.unor Versuri cu tendință poli- | 
-tică..: 

„În anul. 1835. găsim în Oraș: 

-.36. preoți şi 2 protopopi, . unul 

--.peste plășile Argeșelul și Riurile 

- şi altul peste.: plaiuri și „Plasa 

"Podgoria. E 

„Avea 41. boeri de. neam, ' 15   

* mazili, 469 pateritari, cari dădeaii 

un venit trimestrial de 6994 lei; 

“659 țărani contribuabili şi 126 

Țigani emancipați, cari dădeaii 

un venit anual de 76126 lei 

vechi și 32 parale. 

Pentru moșiile locuite, nelo- 

- cuite și contribuția drumurilor, 

se plătea anual 37045 lei şi 4 
parale, 

In Cimpulung, cu suburbiile, 

eraii 80 care cu 4 boi, 145 care 

cu.2 boi, 9 care cu 3 și2 cai, 

1893 vaci şi viței; 16 militari, 

10 dorobanţi, 8 fabrici de piei 

cu venit anual 1960 lei, 19 mori 

cu venit anual 11400 lei, 7 dir- 

ste cu venit 1700 lei, 8 pive cu 

venit 1050 lei, 24 olării cu ve- 

nit 16000 lei, 5 poverni cu venit 

de 500 lei, 29 morari și dulgheri, 
17 cizmari, 21 zidari și 44 fierari. 

Școala naţională se frecuenta 
de 140 elevi. 

Spitalul avea 20 paturi. 

S'aii altoit go copii; S'ată năs- 

„cut 270 şi ai murit 147. 

Făcindu-se recensămîntul po- 

pulaţiunei, s'a constatat că avea 

6215 suflete, afară de suburbii. 

Case în raionul orașului erai 

335 și 1256 cu cele din subur- 

bi. Venitul orașului se urca a- 

- nual la 1000 de galbeni. 

„În Cimpulung. s'ai născut: 

C. D. Aricescu, Iorgulescu, Ni- 

colae Rucăreanu și primul le- 

"gist din timpul Regulamentului 

(1830), Urianu, care, murind la 

"1854, a lăsat școalei primare de 

băeți No. 1 din oraș, o biblio- 

tecă destul de însemnată. 

„Privilegiele orașului. — Ora- 
şul Cimpulung, 

munte, zic hrisoavele orașului, 

și nutrețul orășenilor cu greii 

„ de procurat în aste locuri pie- 

"troase și păduroase, unde nu 
se.putea pune plugul, toţi Dom- 

nii, văzind nevoile “ce eraii pe 

bieții locuitori, din cauza lup- 

telor pentru independență și a 

  

fiind la loc de |   

emigrărilor pentru frica de bar- 
bari, aii dotat com. Cimpulung 

cu diferite privilegii, sancționîn- 

da-le cu semnături domneşti şi 

boereşti, cu sigilii și cu anate- 

" me teribile în potriva celor ce din 

lăcomie sai răutate s'ar încer- 

ca a le nimici,:sait a le modi- 

fica măcar. 

Prin aceste hrisoave, comuna 

Cimpulung era scutită: 

De dare de lemne și de fin 

la Crăciun funcţionarilor Dom- 

nului și ai statului (hrisovul lui 

“ Mircea al II- lea din 20 Fevrua- 

Tie, 1559). 
"De găleată, de slujba dom- 

nească, de vama pircălabilor de 

oraș şi județ, pentru ori-ce ar 

vinde sâii ar cumpăra Cimpu- 

lungenii (hrisovul lui Radu al 

Al-lea, din 7 Mai, 1616). 

De vama de pită de la bil- 

ciul Sf. Ilie, cum şi de vama 

de cal, de boii, de oaie, de pă- 

tură, de pește și de alte lucruri, 

ce se desfac de locuitori la ăst 

bilcii (hrisovul lui Mateiii- Ba- 

sarab, din 12 Aprilie, 1636). 
De vama pentru ori-ce ar 

vinde și ar cumpăra Cimpulun- 

genii la cîmp (în bilciurile din 

Principat) «de la alți oameni 

din țară să ia vamă iar de la 

orașeni nu, după vechea datină 

și după coprinsul tuturor hri- 

soavelor și al mănăstirei lui Ma- 

teii Basarab din orașul Dom. 

niei mele Cimpulungul> (hriso- 

val lut Gheorghe Ghica I, din 

21 Ianuarie, 1660). 

«De birul de. taler, de miere, 

de ceară, de sei, de potvadă, 

de cai, de olac şi de slujbele 

"şi mincăturile cîte sunt peste 

an în țara Domniei mele, nici o 

- supărare să nu aibă orășenii Cim- 

ulungeni> (hrisovul lui Grigo- 
> > 

„zie Ghica, din 21 Aprilie, 1662). 

:De fumăritul şi căminăritul 

pescarilor (cartea Brincoveanu- 

lui, din 14 Octombrie, 1703),
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«De goștinărit pentru 1000 rî- 
mători trecuți de Cîmpulungeni 
în Austria pe la schela Dra- 

„_gosloveni să nu plătească ei va. 
mă» (cartea lui Const. Mavro- 

„“cordat, din. 31 Martie, 1733). 
De olăcărit (cartea lui Mih. 

Racoviţă, din 13 Iunie, 1742). 
+ De carele de oaste, de rup- 
turi și satarale ce sunt pe si- 

liști, de birul lefilor, de birul 

oștilor, de birul cailor, de birul 

untului și al meiului, de toate 

dăjdiile şi orinduelile ce 'ar eşi 

din visteria domnească (hriso- 
vul lui Şerban Cantacuzino, din 

"31 lulie, 1688). - 

«De ori-ce mărunțiş vind ei 
pe la tirgurile din judeţ şi țară» 

- (hrisovul lui Mihail Racoviţă). 
Pe lingă acestea, accizarii nu 

puteaii întîrzia în Cîmpulung, 
ca aiurea, de cît de la Maiă 
pănă la Septembrie; pe cînd în 

„alte părți ședeaii mai tot anul, 

în sarcina locuitorilor, ca sluj- 

başi domneşti (cartea lui Const, 

Brincoveanul, din 22 Octombrie, 

1700). o 
După cum am spus, orășenii 

se. îndeletniceai mai mult cu 

- chirigeria. Ei, după cartea lui 

Const. Brincoveanu, aveati drep- 
tul înaintea tutulor să încarce 

“mărfurile ce se descărca în 

oraș, destinate penttu Austria, 

Saii cele ce coborati pentru Ro- 

_miînia, pe la schela Dragosla- 
„vele. După ce orășenii împli- 

neaă suma dorită, restul mărfei 

“se putea încărca și de chirigii 
- din Muscel, sai de aiurea. 

Pe lingă acestea, nici un func- 
ţionar d'ai Tronului saă d'ai 

statului, nici boier, nici negu- 
țitor, nici țăran, nimenea, cu 

un cuvint, n'avea voie a cum- 

păra de la orășeni nici case și 

locuri în oraș, nici delniță la 

cîmp și la vii, nici livezi în mus- 

cele, nici vad de moară; în scurt, 

proprietatea mișcătoare nu putea   
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vinde moșneanul Cimpulungean 

la- străini, 'ci orăşean la orășean. 

(Hrisovul lui Radu al XI-lea, din 

7 Mai, 1615). 

La întîmplare de moarte a 
- veri-unui moșnean, datoria mor- 

tului către boeri, neguțitori sai 
țărani (ce nu făceaii parte din 

- comună) se plătea acestora de 
moștenitorii răposatului. Credi- 
torii nu se puteaii despăgubi cu 
proprietăţile debitorului. In lipsă 
de moştenitori, comuna vindea 

„prin licitaţie la orășeni. toată a- 
verea mortului și din banii strinși 

se plăteau datoriile lui; iar res- 

tul se 'da la biserica unde o- 

dihnea țărina familiei” lui, spre 

pomenirea sufletului săi, 

Cu toate acestea, acest așe- 

zămiînt s'a desfiinţat încă de pe 
la anul 1750, de chiar orășenii 

Cimpulungeni prin vinzările de 

locuri și case în oraș, de fineţe 

şi ogrăzi cu pruni în muscele, 
de vii şi livezi cu pruni la Vă- 

leni, de ferăstrae, de vaduri, de 

moară, etc. 

Străinii n'aveaii voie a se ne- 

guţitori cu nemic în oraș (hri- 
:sovul lui Mihail Racoviţă, din 

15 Ianuarie, 1742). Mărfuri por- 

“tative (tolbași) şi mărfuri străi- 

ne şi scumpe (giuvaeruri şi șa: 
luri) nici chiar în casele parti- 

cularilor nu se puteai desface 

între 1750 şi 1821. Neguţitorii, 

cu tina piigarilor scoteaii a- 

fară din oraş pe cei ce veneaii 

să-i păgubească în interesele 

lor, asemenea cu meseriașii, ra- 

chierii, etc. Spre exemplu : cel 

ce voia să vinză în oraş vin, 

- de ar fi fost chiar omul lui Vodă 

sau al Bauului, trebuia, ca să 

fie tolerat, să lase butia seacă 

pe seama comunei și cuvintul 

era, ca să poată trece orășenii 

vinul lor din Văleni, Ciocăneşti 

şi Nucet, ce nu-l puteai trece 

la vii toamna și primăvara, 

„Aceste privilegii, zic hrisoa-   
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vele toate, «datu-s'aii județului, 

celor 12 pirgari, preoților și tu- 
tulor orășanilor de la mare pănă 
la. mic, cîţi sunt moșneni ai o- 

rașului Cimpulung şi feciorilor 

lor ciţi Dumnezei .le va dărui». 

Indatoririle comunei către 

"tron şi stat, — Pentru toate pri- 

vilegiile şi drepturile de care se 

bucura, com. Cimpulung era: o- 
bligată către: Domn şi Visterie, 

la tributul legitim, Acest bir 
creștea, ori scădea, după Domini, : 

după boeri şi după împrejurări, 

şi iarăși după voința lor se re- 
„ gula termenul plăţei lui. 

Pănă la 1716, comuna nu 

cunoștea alt impozit din partea 

guvernului de cit tributul legi- 
tim. Așa de ex., sub Grigorie 
Ghica, tributul anual pe caperade 
un galben, plătit în două rînduri, 
la Sf. Gheorghe și la Sf. Dumitru, 

- Domnii greci împovărară -co. 
muna cu «diferite dajdii» încît 
rămase orașul la «multă lipsă 
și sărăcie» (după zisa hrisoave. - 
lor) și «văzînd Domnia mea», zice 

„ Şerban Cantacuzino, în hrisovul 
„din 1 Iulie, 1688, «că pentru 
multul grei ce aii asupra lor 
vor să se risipească şi să fugă 
orășenii, şi jeluindu-se că ati 
mare pas de la dregătorii ce 
merg cu slujbe acolo și de la 
slugile lor, că le fac multă 
cheltueală și mult  catahrisis, 

luînd mai mult de cît dăjdiile 
ce sunt datori a da ei la vis- 

tiera Domniei-mele; drept aceea 
m'am milostivit Domnia- mea 

de i-am ertat pentru sărăcia 

lor, pentru-că aii venit de s'au 
tocmit cu Domnia-mea de șşi- 

aii luat ruptoare să aibă a da 

la cămara Domniei-mele, Ja 

Sf. Gheorghe și Sf. Dumitru, 
iproci, şi la vremea haraciului 
să dea şi ei ca cele-l'alte orașe 

la vremea aceea, iar afară de 

acestea, nimic; de toate bună 

pace să aibă. Deci, voi toți, slu-
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- gile Domniei mele, și voi boeri 
- mari și slugile voastre și voi sluj- 
başi ai țărei, să vă feriți de acest 
oraș al:Domniei mele, căci ei 

îşi: dai ruptorile deosebit și 

„nu sunt - amestecați cu ţara; 

: „căci cine. sar ispiti: a le face 

„Veri-un răi peste cartea Dom- 

„„niei-mele, 'acela să ştie bine 

că. mare scîrbă şi rea pedeapsă 
-va trece de către Domnia-mea. 
“Pentru-că așa e porunca .Dom- 
„niei-mele.> | 

Sub Brincoveanu plătea co- 
muna un fiorin în 5. rînduri: 
la Sf. Dumitru, la Sf. Gheorghe, 

- la seama cea mare, .la' haraciu 
și la adausul haraciului (hriso- 
vul din 17 Sept., 1702),: .-. 
„*Sub Ion Mavrocordat, fiorinul 

'se plătea in. patru. rînduri: la 
„Sf. Gheorghe, la Sf, Dumitru, 
„la:al treilea și la al patrulea sfert 
(hrisovul din 8 Martie, 1717). 

'Sub : Nicolae . Mavrocordat, 
plata comunei era plătită în 

7 rînduri: la dajdia haraciului 
- (tributul Porții), la a doua seamă, 
"pentru plocoanele Bairamului, 
„pentru cheltuelile visteriei, pen- 
- tru lipsa haraciului, pentru chel- 

„ tuiala.... (şters) ia slugilor Dom- 
„ niei-mele și pentru dajdia lefi- 

lor» (cartea:din 20 Martie, 1730). 
La.1794, comuna vărsa în 

“casa statului 1287 lei, pentru 
„408 tributari, Pentru oerit și 
„. dijmărit dai ei o mică sumă; 
asemenea şi pentru olăcăriile şi 
podvezile domneşti. 
La acestea, de la 1750 sea- 

daugă ploconul în numerar al 
_marelui postelnic, care dim- 

„ preună cu tributul şi podvezile 
era un jug foarte grei pentru 
„cetățeni. Aceasta fu una din 

- Cauzele risipirei orașului în 'mai 
„multe rînduri şi a fugirei țăra- 

nilor cu. grămada din Romînia 
“în Turcia. | 

--. Catolicii. — Prin catolici Cîm- 
“ pulungenii înțeleg Sași, și Un-   
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gureni mai cu seamă, numiți 

. Papistași. Ei fură'aduși în Cim- 

. pulung la 1290, de Neg Tu-Vo- 
dă şi se înmulțiră în scurt timp, 

graţie protecţiei Duamnei Ana, 

„ soția lui Negru-Vodă și a Doam- 

„ nelor catolice ce stătură în ur- 

ma ei pe tronul Negrilor, 
„Catolicii aceștia — scrie d-l G. 

-“Tonnescu-Gion în «Rominia în 

-. secolul al XVII-lea»,—de neam 

„ „:Saşi, pe la 1640, nu mai vor- 
„besc limba lor,. ci romînește. 
“Erau vr'o 400 suflete catolice, 

„cari, din, cauza lipsei de preoți 
- „catolici,: trecuseră odată" la lu- 
 „teranizm și apoi reveniră la ca- 

. tolicizm prin stăruințele preo- 
tului. Giovenale Falco, care se 
afla la 1640 în Cimpulung, și 
„Vorbea. bine romiînește. 

Domnii greci protejară pe ca: 
„tolici, dotînd Bărăţia cu pro- 

-prietăți, cu drepturi şi privile- 
gii. Influența. Austriei în țară 

;. contribui mult la înmulțirea ca- 
"_tolicilor. Cu timpul, numărul lor 

a descrescut că azi abia au re. 
; „mas numai cite-va familii. . 

"Monumente. îstorice.— Din ră- 
mășițele vechimei, însemnăm: 

1. Ruinele cetăţii romane nu- 
- mite: astă-zi Grădiştea, unul din 
castelele care apăraii valul saii 

“troianul ce pleacă de la FIă- 
minda, lingă Turau-Măgurele și 

"trece prin Pitești și' Cîmpulung 
în Transilvania pe la Bran. 
__2, Biserica de mir întemeiată 
de Radu Negru la 1290 și pre- 
făcută în mănăstire de Mateiu 

" Vodă Basarab, în anul 1636. 
3. Ruinele vechei mănăstiri a 

Franciscanilor, numite pănă astă- 
zi A/oaşter.: 

4. Biserica catolică din str. 
Negru-Vodă, cu înscripțiunea 
latinească din anul 1300. | 

„5. Crucl de piatră în Cimpu- 
duug.— Prin ulițele orașului, prin 
curțile bisericilor și prin grădinile 
particularilor, se găsesc mulțime 
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de cruci și crucioae vechi, pe 

cari D-l Grigore : Tocilescu, a 

dispus să se conserve în Muzeul 

„ce s'a înfiinţat de D-sa «în acel 

vechiii: şi interesant oraș, ce 

trecea drept. primul scaun al 

voevodatului romîn», după cum 

se exprimă în raportul săii din 

24 August, 1890, publicat i în 

«Monitorul oficial». : 

„Vom indica. cîte-va din ele, 

după D-sa: 

4) Crucea lui Duca: Vodă, din 

1672, conținînd privilegiile încă 

-“din vechime. ale orașului Cim- 

- pulung. Această cruce este as- 

tă-zi zidită în casa d-lui Nae 

-Jonescu-Berechet, din Strada Ne- 

gru-Vodă, No. 84. Inscripţiunea 

după cele-lalte fețe nu s'a pu- 

tut citi, fiind astupată cu zid. 

Răpausatul C. D. Aricescu, 

„în cartea sa, «Istoria Cimpulun- 
gului> dă coprinsul înscrip- 

țiunei acestei cruci istorice, re- 

“parată pentru a patra oară și 

numită Crucea-Jurămintului: 

«Intru numele tatălui și al fiului și 
al duhului Sf. ridicatu-s'a această cin- 
stită și Dumnezeiască cruce întru slava 
și cinstea Nașterei Domnului nostru 
Isus 115, și întru pomana Domnici mele, 
Eii, Duca Voevod, și a Doamnei Domnici 
mele, Anastanca, și a fiului Domniei 

mele, Ion Constantin V. V. 

Văzind Domnia mea mila orașului 

: Cimpulung, cum să fie certat de vama 
- de piine, să nu dea vamă domnească 

așișderea și orășanii să nu dea vamă 

pentru ori-ce vor vinde, cum a fost ertaţi 
de răposatul Negru V. V., cînda fost leatul 
6723 (1215 ?) și de Alexandru V, V. Ilia? 
fost-a leatul 7135 (1627) și de alți bă- 
trini răposați Domni, precum serie în 
cărţile cele bătrine și în pisania sfintei 
mănăstiri, cerc este pusă d'asupra ușci 
bisericei, întărită de repausatul Matciă 
V. V. cu mare blestem, 

Iar cînd a fost acuma, în zilele Dom- 
„nici mele, venit-aă județul cu orașanii 

"cu jalbă la Domnia mea, spuind cum 
că le strică călugării mila orașului, ce 

'aii avut de la alţi bătrîni Domni. 
Drept aceca, Domnia mea văzînd căr- 

ţile cele bătrîne și ce scrie. în pisania 
„sf. mănăstiri, Domnia mea încă am în-
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:-tărit mila cu această cinstită cruce; ca 
să fie ertaţi, ! - 

Aşișderea și pentru judecata orașului, 
pe orășeni să-i judece Judeţul cu 12 

„ pirgari și cu bătrînii orașului; iar călu- 
gării saă pîrcălabii saii măcar alţi să 
n "aibă a se amesteca ca să strice. jude- 
cata şi obiceiurile lor ce aii fost de la 
alţi bătrini Domni; ci toate legile și ju- 
decăţile lor să fie stătătoare ; și nică ju- 
deţul să nu aibă voie a lua vamă de la 
orășenii cei ce vor vinde, cum nici Dom- 
nia mea, de acestea toate cîte scrii mai 

- Sus, 

Iar cine nu va intrări mila, să fie 
proclet şi anatema; și ispravnic a fost 
Andrea Judeţul cu 12 pîrgari, 

Decembrie 25, 71So (1673). 

5) O cruce; copie după cru- 
cea lui Duca-Vodă, făcută în 
anul 1790, de cătreJudeţul Ni- 
colae Cocoș. Această cruce are 
lungimea de 2,60; lățimea 1,03 

"și grosimea 0,32, și se află în 
curtea caselor lui N. Ionescu- 
Berechet. | a 

€) Crucea de lingă lagărul 
roman Jidova, apoape de puţul 
de la șosea, cu inseripţiune și sla- 
vonă, din 1661. 

4) Crucea 'din dreptul Văei- 
Drinceștilor, cu inscripţia . ro- 

: mînă, din timpul lui Grigorie 
Vodă Ghica, 

£)' Crucea din curtea bisericei 
Scheiul, din anul 1675, în limba 
romînă, ” 

J) Crucea de la “drum, cum 
scobori din curtea bisericei Sche- 

„iul, anul nu se știe, fiind piatra 
_- îngropată în pămînt. 

£) Crucea din ograda luă Du- 
mitru Soare, strada Negru-Vodă 
(Scheiul), cu inscripţiune în limba 

„ slavonă, din anul 1615. - 
4) Crucea din strada Negru- 

Vodă, în dreptul bisericei Va- 
„ lea, cu inscripțiune slavonă. 

1) Crucea din curtea bis. Valea 
„din timpul lui Șerban-Vodă,. 

J) Crucea din strada „Negru- 
Vodă, în dreptul casei Urlă- 
țeanu, romînească, din timpul 
lui Const. Vodă-Brincoveanu. 

  

- ocaziunea venirei lui 

Cîmpulungul. 
„jud. Muscel).   
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"4) Crucea din curtea bisericei 
Șubești, slavonă, din timpul lui 

- Mihaiu- Viteazul. 
m) O piatră cu inscripție, 

la fintîna lui Bumbulici, strada, 
Mateiii-Basarab (Gruiul), căzută 

-- jos în apă. 
_2) Crucea de la Gh. Mihă. 

„ escu, -:strada Mateiii - “Basarab, |. 
din anul 1660. 

2) Fragment de cruce: în a- 
propiere de cea precedentă, 
4) Altă'cruce romînească din 

"1725, lingă localul. școalei "de 
băeți. 

De însemnat e şi pisania să- 
pată pe piatra de la schitul Măr- 

-culești (Flămînda), din anul 1765; 
care se află în curtea poliției. 
De asemenea banița de piatră 
de 440 ocale, cu inscripțiunea 
săpată în 1 Ianuarie 1825, cu 

„ Grigorie 
Vodă Ghica, în județul Muscel. 

 Cîmpulungul, stație de drd. 
„Jud. Muscel, pl. Dimboviţa, co- 
muna Cimpulungul, pe linia Go- 

„leşti-Cimpulung, pusă în circu- 
laţie la 1 Iulie, 1887. Se află la 
6.9 kil. de Schitul- Goleşti. Inăl- 
țimea d'asupra nivelului mării e 
de 570*.,61. Venitul acestei sta- 

"ţii pe anul 1896 a fost de 430528 
lei, 5 bani. 

Cimpulungul, zăzure, supusă re- 
- gimului silvic, com. Valea-Mare, 

pl. Rîul-Doamnci, jud. Muscel, 
compusă din stejar, fag, carpen, 
jugastru, ulm, frasin și plop, a- 
vind, împreună cu trupul de pă- 
dure Aninoasa, 75 hect.. 

(V.. Tirgul, rii, 

Cimpulungeanca, com. rur., în 
jud. R.Sărat, pl. Rîmnicul-d.-s., 
pe riul. Cîlnăul. | 
"Şi-a luat: numele de la mun- 
tele Cîmpulungeanca ; înainte se   
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: numea Cărănăul, de la muntele 

- Cărănăul. Se - 

Este așâzată î în partea de V. 

a judeţului, la 25 kil. spre N. 
„N. de oraşul Rîmnicul-Sărat, şi 

“în partea N.-V. a plășei, la 
21 kil. spre N.-V, de com. Sgir- 

: ciţi, reședința :plășei. Comunele 
învecinate sunt: Pardoși și Măr- 

găritești, la 6 kil,; Valea-Sălciei, 

-la 8 kil.; Valea-Raţei, la.9 kil, 

Se mărginește la E; cu Par- 
doşi, de care e despărțită prin 
Cilnăul; la S. cu Mărgăriteşti; 

la N. cu Valea-Sălciei; la V. cu 

Niculești și Sărulești, din jud. 
Buzăii, de care e despărțită prin 

„dealul Cimpulungeanca. 
Este brăzdată la V. de cul- 

“mile Cîmpulungeanca și Cără- 
- năul, la N. de dealul Valea-Săl- 

cici, la S. şi V. de dealul Ho- 
mocioaia. o , 
“Rîul Cilnănl, cu afluentul săii 

Groapa-Mare, o udă la E., cur- 
gînd de la N. la S.-In interio- 
rul comunei este o baltă cu ri- 
chiți; 2. puțuri și 5 fintîni.- - 

Cătunele cari o compun sunt: 
Cîmpulungeanca, reședința, la 

„.“S, şi. Cărănăul la N.. 
Suprafaţa sa e de 1000 hect., 

din cari 900 hect. ale locuito- 
rilor, (150 vatra comunei) şi 100 

„ hect. ale. proprietăţii private. 
„Populaţia e de 104 familii, cu 

566 suflete, din cari 286 bărbaţi, 
280 femei; 208 căsătoriţi, 352 
necăsătoriți, 6 văduvi. Și carte 
28 persoane.. 

Are o biserică, cu i hramul Sf, 
Nicolae, zidită în anul 1837 de 
locuitorii comunei; posedă 17 
pogoane pămînt şi e deservită de . 
1 preot, 1 cîntăreț și 1 para- 

„cliser; o școală de băeți, fun- 
dată de comună în 1888, cu 1 
învățător și 32 elevi. 

Comuna are 500 hect, ara- 
bile, 270 hect. imaș,: 200 hect, 
-pădure, 4 hect; vii, 20 hect, fi- 
neţe, 6 hect..teren neproductiv.
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“Locuitorii ai: 50 pluguri; 

1020 capete de vite, din cari: 

- 90.boi, 65 vaci, 6 cai, 8 epe, 

- 800 oi și 20 rimători. 

În Comună sunt 2: comer- 

„Cianți, 1 băcan și 1 circiumar, 

- “Cătde comunicaţie sunt dru- 

murile vecinale: spre Sărulești; 

spre Valea. Sălciei. Jitia; spre 

Mărgăritești-Valea-Raţei-Racovi- 
ţeni; spre Pardoși-Băbeni-Rim- 

nicul- Sărat. Valea: Cilnăului e 

cel mai bun druni. 
Comuna are 104 contribua- 

bili. Veniturile sunt. de 799 lei 

. şi 69 bani anual. 

Cimpulungeanca, sat, în jud. 

R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-s., că- 

tunul de reședință al comunei 

Cimpulungeanca. Inainte se nu- 

mea Cărănăul, de la piscul de 

deal lingă care se află; acuma 

Pa luat pe acela al culmei în- 

tregi, care o brăzdează în par- 

tea de V. Este așezat în par- 

tea de S$. a comunei, la poa- 

lele culmei şi dealului Cîmpu- 

lungeanca, pe piriul Cilnăul. 
Are o întindere cam de 700 

hect., cu o populație de 80 fa- 

milii, sai 300 suflețe, din cari 

90 contribuabili. Ştii carte 20 

persoane. Are o biserică, deser- 

vită de 1 preot, 1 dascăl şi 1 

cîntăreț; tot aci se află și şcoala 

comunei. Numele de Cărănăul 
ce La avut în vechime, a:ră- 

mas numai pentru căt. Cără- 

năul, care se află așezat în par-, 

tea de N. de el. 

Cîimpulungeanca, s+44ivisie a 

căt. Petrăcheşti, din com. Nicu- 

lești, jud. Buzăiă, avind și diîn- 

sa o altă subdivizie, Pe-Vale, 

unde se află cite-va case, 

Cîmpulungeanca, cu/pe de dea- 

Zuri, jud. Buzăi şi R.-Sărat, ce 

se desface din muntele Dinul 

saii "Țuţuiul și se întinde spre   
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S., prin judeţul R.Sărat, plaiul 

Rîmnicul și plasa Rimnicul-d.-s. 

Este așezată în partea de V.a 
județului R.-Sărut şi servă, pe 

o întindere de mai bine de 40 

kîl., ca hotar între acest județ 

şi Buzăul. Principalele vîrfuri din 

- această culme sunt: Dinul sai 

“Țuţuiul, cu 870 metri înălțime, 

- apoi Carpenul-Cumătra, Goice- 

lul, Tătarul, Cărănăul, Cîmpu- 

lungeanca, Homocioaia, Dămie- 

ni, Hirboca și Clociţi. Se întin- 

de printre afluenții riului Slă- 

nicul (afluent al Buzăului), şi a- 

cei ai Cilnăului, afluentul săi. 

De o parte și de alta, lasă o 

"mulțime de ramificaţiuni, cari 

brăzdează partea estică a pla- 

iului Slănicul (din jud. Buzău), 

și partea vestică a plaiului Rim- 

nicul şi plăşei Rimnicul-d.-s. din 

jud. Rîmnicul-Sărat. Principalele 
sunt: Dealul-Ciîlnăului, Fundul- 

Cilnăului, Valea- Sălciei, Mo- 

dreni și Lacul, în jud. Rîmnicul- 
Sărat; Gărătucul, Cîmpulungul, 

Homocioaia, Fundul - Dămieni, 

Clociţi și  Blejani, în jud. Bu- 

ză. In partea de N. e acope- 
rit cu păduri, la mijloc cu pă- 

șuni, și la S$. cu semănături, 

Cîmpulungeanca, 247f, în cul- 

mea : Cîmpulungeanca, județul 

R.-Sărat, plasa Rimnicul-d.-s., 

com. Cimpulungeanca, în par- 

tea de V. a comunci. E aco-. 

perit cu păduri și pășuni multe. 

Cîmpulungeanca, 7poșie, în co- 

muna Niculești, judeţul Buzăi, 

fostă a statului, pendinte de E- 

piscopie. Are 560 hect., din 

- care 190 hect, arabile, 150 hect. 

fineaţă, 96 hect. izlaz, 38 hect, 

pădurea Capota, restul livede 

şi sterp. 

Cîmpulungeanca, proprietate a 

statului, pe care s'aii împroprie- 

tărit locuitorii cătunului Mă:   
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neşti, com. Berevoești-Ungureni, 

plaiul Nucșoara, jud. Muscel. 

Cîmpulungeanca, îsvor, în co- 

muna Niculeşti, căt. Petrăchești, 

- jud. -Buzăi. Incepe din Dealul- 

* Cimpulungencei şi se scurge în 

riul Slănicul. 

Cimpulungeanului (Piriul-), «- 

fluent al Sascei - Mari, județul 

Suceava, 

Cimpulungencei (Virful-),. co- 
lină, în com. Niculești, jud. Bu- 

ză, pe hotarul despre Rimnic, 

avînd 481 m. înălțime; punct 
trigonometric. Din acest vîrf 
pleacă mai multe ramificații, din 

care una merge spre Podul-Mun- 

cei, alta spre Petrăcheşti, iar 

altele în jud. Rîmnic, purtind 

toate numele de Dealul-Cîmpu- 

lungencei. 

Cîmpurelul (Odaia-Pitarului), 
-sat, face parte din com. rur. 

Dobreni-Cimpurelul, pl. Saba. 

rul, jud. Ilfov. Este situat la S. 

de Dobreni, cam la egală dis- 

tanță între riul Argeș şi riul 

Sabarul, 

Se întinde pe o suprafaţă de 

51o hect., cu o populaţie de 
5o5 locuitori. Familia D. Gr. 

Ghica are 276 hect. şi locui- 

torii 234 hect. Proprietarul cul- 
tivă 212 hect. (15 izlaz, 15 vie, 

34 pădure). Loc. cultivă 145 

hect. (9 sterpe, 59 izlaz, 22 vic). 

Are o biserică, cu hramul 

Vinerea-Mare, deservită de 1 pre- 

ot şi 1 cîntăreţ. In sate 1 ma- 
şină de treerat cu aburi și 4 

poduri stătătoare. 
Comerciul se face de 3 cir- 

ciumati, 

Numărul vitelor. mari e de 

"368 şi al celor mici de 566. 

Cîmpurile, com. rur., în pl. Ză- 

brăuţul, jud. Putna.
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Comuna Cimpurile - este si- 
tuată pe ambele laturi ale Șu- 
șiței şi ale aftuentului săui Crimi- 
neţul. 

Marginile acestei comune sunt: 
la N. judeţul Bacău, la E. co- 
muna Răcoasa, la S. Vizantia 
şi la V. Soveja, peste apa Șu- 
şiţei, 

Distanţa comunei de sub-pre- 
fectura plăşei e de 26 kil., iar 
de capitala judeţului de 54 
kil. Comuna este udată de pi: 
riul Șușița și de piriiașele Vla- 
dul, Valea - Babei, Crimineţul, 
Dracia-Mare și Mică, Rădoaia, 

Ungurul, Lupașcul, Voineagul, 
Vînătorul, Grajdul, Giurgea, Să- 
rățelul, Săratul, Pueşti; Flămîn- 
dul, Lărguța, Podobitul şi Me- 
rioara. . În muntele Răchitașul, 
de pe teritoriul ei, se află locul 
numit, Comoara-lui-Bucur, unde 
este un mare sipot. 

Comuna Cimpurile e formată 
din următoarele cătune: 

Cămpurile-d.-j., Cămpurile-d.- 
s., Ciurucul, Gura-Văiei, Roș- 

> culeşti și Rotilești. | 

Populaţiunea după cel din 

“urmă recensămint, e de 705 
capi de familie, cu 2564 suflete, 
din cari .1283 părbaţi şi 1281 
femei. 

Această populaţie se imparte 
” ast-fel: 1163 neînsuraţi (632 băr- 

baţi, 531 femei), 1234 însurați, 
167 văduvi (34 bărbați, şi 133 
femei); 2530 Romini, 1 Grec, 
12 Unguri, 1 Rus și 20 de alte 

„ diferite naţionalităţi ; 2532 orto- 
"doxi, 12 catolici, 10 mozaici ȘI 

1 armean. Sunt 511 agricultori, 
“1 meseriaș, 14 comercianți, 15 
“avind profesiuni liberale, 282 
“muncitori și 30 servitori. 

Știii carte .197 persoane, din- 
tre cari: 191 bărbați și 6 femei, 

Numărul caselor de locuit e 
de” 650. 

Este o biserică parohială, cu 

- hramul Adormirea, în satul Cim-. 
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"purile-d.-j. (Parohia Cîmpurile- 
d.-.); una, filială, în Ciuruc, cu 
hramul S-tă Paraschiva și două 
filiale (făcînd parte din parohia 

" Valea-Babei), una în Rotilești, 

cu hamul Sf. Nicolae și alta în 

Cimpurile-d.-s., cu hramul Ador- 
mirea. 

Instrucţiunea publică se pre- 
dă într'o școală mixtă, situată 

în căt. Cimpurile-d.-j. E frecu- 
entată de 23 copii. Pentru în- 
treținerea ei, comuna cheltuește 

402 lei anual. 

Budgetul pe anul 1893—94 

a fost de G411 lei la venituri, 

şi de 6059 lei, 64 b. la chel- 

"tueli. Sunt 459 contribuabili. 

Teritoriul cultivabil al comu- 
nei este de 300 hect,, iar res- 

tul este: 760 hect. » fineţe și 1750 
izlaz, 

Un sfert din. intinderia comu- 
nei e acoperit de pădure, 

Ele sunt . exploatate” de lo- 
cuitori, pentra lemne de foc 
şi cherestea. Parte din loc, se 
ocupă cu facerea de şindrilă în 

- pădurile de la Caşin și Lepșa. 
In comună sunt:.16 fabrici 

de rachiii de prune, 2 fierării, 
8 lemnari, 6 morari, 1 cizmar, 

I pivă,:2 vărari, 2 brînzari, 1 
brutărie, 1 cîrciumă și alți 5 co- 
mercianți diferiți, 

Bilciuri se fac: la Dumineca: 

- Tomei, laInălțare şi în zilele de 

25 Martie, 29 Iunie, 15 August, 

8 Septembrie și S Noembrie, 
" Comunicaţia se face printr'o 

șosea comunală care merge pa- 

ralel cu Șușiţa și pune Cimpu- 

“rile în legătură la E. cu com. 
Răcoasa și la S.-V. cu Soveja. 

In muntele Răchitașul de.pe 

teritoriul acestei comune se află 

locul numit Comoara-lui-Bucur, 

"" de unde izvorește un șipot mare. 

Cîmpurile-de-]Jos, saz, în com, 

„ Cîmpurile, pl; Zăbrăuţul,--jud. 
Putna. Acest cătun este așezat   

“CÎNDENI: 

“pe 'malul Șușiţei, din sus de că- 
“tunul Ciurucul. 

Are o populaţiune de 836 su- 
fete, cari locuesc în 235 case. 
Se află o biserică parohială, 
cu hramul Adormirea; o școală 

„mixtă, frecuentată de 14 copii 
(12 băeţi și 2 fete). Comuna 

" Cîmpurile cheltuește 402 lei a- 

nual pentru întreţinerea, școalei. 

Ciîmpurile-de-]Jos, parohie, în 

com.  Cimpurile, pl. Zăbrăuţul, 
jud. Putna, formată din o bi- 

serică parohială, cu hramul A- 
dormirea, în căt. Cimpurile-d.-j. 

și din o biserică flială, cu hra- 

mul Cuvioasa-Paraschiva, în că- 

tunul Ciurucul. 

Cîmpurile-de-Sus, căzu, în co- 

- muna Cimpurile, pl. Zăbrăuţul, 

jud. Putna., Se află așezat pe 

malul Șușiţei, la locul unde a- 

ceasta . primește pîr. Crimineţul. 

Are o populaţiune de 634 su- 
flete, cari locuesc în 160 case. 

Este aci o biserică filială, cu 

hramul Adormirea, ce ţine de 
parohia Valea-Babei. - 

Cindeasca, sa, face parte din 

com. rur. Belciugatele-Cojești, 

pl. Mostiștea, jud. Ilfov.: Este 
situat la E. de Belciugatele, la 

vărsarea văet Sarul în valea Mos- 

tiştea, lîngă șoseaua județeană 

București-Brăila. 

Se întinde pe o suprafață de 

1165 hect., cu o populaţie de 

185 locuitori. D-l C, Cioflan 

„are 1000 hect. și loc. 165 hect. 

Proprietarul : cultivă 700 hect. 

“(oo hect. sterpe, 75 hect. izlaz, 

125 'hect. pădure).: Locuitorii 
cultivă tot terenul,” 

În “sat este un heleșteii. Co- 
merciul se. face de 1 cîrciumar. 

"Numărul vitelor mari 'e de 262 
. și al celor mici de-609. : 

Cindeni, :că?ua, al com; Băbiciul,
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pl. Ocolul, jud. Romanați. :E si- 

tuat la N. de.satul Băbiciul, pe 

malul Oltului, unde acesta for- 

mează o insulă mică. | 

Cindeşti, cor. rur., în pl. Sărata, 

judeţul Buzăi, situată pe malul 

drept al riului Buzăul, la distan- 

ţă de or. Buzău de 14 kil. Limi- 

tele sale sunt: La N., începe 

din muntele Cerbului şi merge 

pe' hotarul pădurei. Unguriul 

pănă în hotarul moșiei Palanca, 

pe care se lasă în apa. rîului 

Buzăul; la E, se hotăreşte. cu 

rîul Buzăul, pe albia. căruia mer- 

ge pănă la Morile-Călugărești; 

la $.. începînd. din albia rîului 

Buzăul, apucă pe hotarul mo- 

şiei Cirlomăneşti (Gura-Izvoru- 

lui),. pe care merge pănă în pă- 
durea L.unceni-Nisipoasa; la V., 

merge pe hotarul acestei păduri, 

pănă dă în muntele Cerbul. Su- 
prafaţa sa e de 2530 hect., din 

cari. 840 hect.. arabile, 1020 

- hect. pădure, 58 hect. fîineaţă, 

307 hect. izlaz, 142 hect, livezi, 

80 hect. vii şi 83 hect. sterpe. 

Proprietăţi mai însemnate sunt: 

Cîndești-d.-j., Cîndești-d.-s., a- 

"poi sfoara Cîndeșşti (particulare); 

"statul are sforile: Moara-Pără- 
sită, și Morile-Schitului-Ciolanul. 

Terenul este accidentat, fiind 

format în mare parte din dea- 

luri și coline. E avut în sub- 

stanțe minerale și mai cu seamă 
în cărbuni de pămînt. 

: Comuna e formată din cătu- 
nele: Cîndești-d,-j., Cindești-d.-s. 
şi Sătucul, numit și Palanca-d.-j. 

Populaţia sa e de 1840 locui: 
tori, cari trăesc în 381 case. 

" Meseriași sunt: „4 lemnari, 1 
timplar, 2, rotari, 4 butnari, 2 
căruţași,. 1. cizmar, 2 cojocari, 
6 fierari, 2 brutari și 4 vărari. 

«Sunt 366 contrib., din cari 55 co- 
mercianți. Stabilimente sunt 35. 

Vite: 264 boi, 89 vaci, 70 
viței, 25 cal, 31 epe, 4 mînji,   
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320 oi, 72 asini și 210 riimători. 

“In com. sunt 7 mori, : 

Câle de comunicație are șo- 

seaua Buzăii-Frontiera. | 
Budgetul e de 6163 lei anual. 

Sunt 2 școli, frecuentate de 

"78 elevi și 35 eleve. 

Carte știii 138 persoane. Bise- 

rici sunt 3, deservite de 2 preoți, 

3 cîntăreţi şi 2 paracliseri, Ca- 

- tedrala e cea din Cindeşti-d.-j. 

La cea din ' Cindești-d..s., a- 

cum în: ruine, sunt îngropaţi toți 

membrii însemnatei familii a 

Cindeștilor. Cîrciumi sunt 14. 

Casele sunt frumoase și curate; 

sunt demne de amintit vechile 

„case boerești, construite în sti- 

lul secolului al XVIII-lea, ale 

Cindeștilor, ale lui Mihăiţă Fili- 

pescu (Buzatul) și ale lui Ghica 

Căciulă-Mare, de și schimbate 

din pricina reparațiilor ce li s'aii 
făcut de noii proprietari. 

Din actele de proprietate, re- 

zultă că Cîndești existaii ca sat 

în: 1580, iar numele și l'a luat 

după familia Cindeștilor, care 

a locuit aci. Acest sat poartă 

şi azi numele de Cindești-d.-s. 

"Cele-l'alte două cătune, Cindeşti- 

dj. și Sătucul,” în timpul lui 

Barbu sin Șerban-Cindescul, nu 

eraii populate. Moșia Cîndești- 

d..., trecînd în posesiunea Hat- 

manului Mihăiţă Filipescu, acesta 

a adus oameni din alte sate şi a 

populat-o, dind naștere cătunu- 

„lui Cîndești-d.-j., cam pe la 1820. 

"Moșia - Sătucul, devenind pro- 
" prietatea lui. Ghica Căciulă-Ma- 

"re, acesta a:adus mai mulţi lo- 

cuitori de la munte, avind în 

cap pe Mihalcea din Pănătău, 

şi pe la 1823 apustemeliile a- 

cestui sat. . 

Cindeşti, com. rur., pl. Dimbo- 

viţa-Dealul, jud. Dimboviţa. A- 

ceastă comună este situată spre 

„NV. de Tîrgovişte, pe malul 

drept al riului Dimboviţa, parte   
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"pe cîmpie, parte pe dealuri și 

“parte pe vălcele. In apropierea 

“sa sunt dealurile: Dealul-cel-Ma- 

re, de d'asupra comunei, Con- 

ciul, Mircea, Ghipeţi, Costiuna 

și Ripa-lui-Sfredel ; văile: Valea- 

Seacă, Valea-Uritei, Valea-lui- 

Drăgoiii, Valea-Trifi şi Valea- 

lui-Căul; piscurile : Păișoiul, Pis- 

cul-Chivei și Piscul-Urliacul, Cîn- 

dești e udat în partea răsări-: 

teană de riul Dimboviţa și are 
în raionul săi heleşteul numit 

La-Mori şi lacul numit Viîrto- 

pul. Comuna Cîndeșşti se com- 

pune din trei cătune: Cîndești- 

din-Vale, Aninoșanai și Dragodă- 

nești, cu o populaţie de 1700 

locuitori, E formată din șapte 

uliţe : strada Cîmpu-Lung, stra- 

da Griviţa, strada Cimitirului, 

“strada Rotarilor, strada Suseni, 

strada Valea-Popii şi strada A- 

ninoşani. Locuitorii se ocupă 

cu lemnăria şi rotăria. Sunt 

şase mori de apă şi două pive 

pentru țesăturile de lină. Pe te- 

ritoriul ei se află pucioasă și 

cărbuni de“ pămînt, Sunt trei bi- 

serici și două școli, o şcoală în 

_Cîndeşti și a doua în căt. Dra- 

godănești, amindouă mixte, a- 

vînd fie-care cite un învățător, sa- 

lariat de stat, Școala din Cin- 

dești este frecuentată de 77 băeți 

şi fete, iar cea din Dragodănești 

„de 58 băeți și fete. In toată com. 

Sunt peste 113 băeți și 77 fete 

în vîrstă de şcoală. Școala 

din Cindeşti este fundată “în 

1837, iar cea din Dragodăneşti 

în 1868. Comuna are un venit 
anual de 1936 lei.. In Cindești 

Sunt 171 contribuabili și în Dra- 

"godănești 143 contribuabili, Cin- 

deşti se învecineşte spre E. cu 

com. Voinești, de care se des- 

„parte prin riul Dimboviţa; spre 

-V. cu Muchea-Dealului și căt. 

Cindeşti-din-Deal, ce ţine de co- 

-- muna” Botești, de care se des- 

parte prin pădure și deal; spre
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N. cu com. Gemenea, de cars 
se desparte prin valea Căul şi 
Dimboviţa; în fine, spre S.:se 
învecinește cu căt. Sturzeni, pro- 
prietatea familiei N. Blaremberg, 
ce ţine de com. Priboiul, de 
care se desparte prin Valea- 
Seacă. 

Cindeşti, com. rur., în S. plă- 
şei Bistrița, jud. Neamţu, așezată 
pe întinsul văilor şi a coastelor 
formate de dealurile Țiclăul, 
Zamfira, Runcul,. precum şi pe 
podişele ce se întind în dreapta 
riului Bistriţa și. a hotarului 
jud. Bacăă. 

Se mărginește la E. cu jud. 
Bacău, de care se desparte prin 
linie convenţională, precum și 
în parte de afluentul Bistriţei, 
numit Cocîrla; la N.-E. cu co- 
muna Buhuş, de care se des- 
parte prin riul Bistriţa; la N. 
cu comuna Socea, de care se 
desparte prin limită convenţio- 
nală; la V. cu com. Tazlăul, de 
care se desparte prin culmea 
Dragva și extremitatea Lingu- 
rari. 

Este formată din satele: Băr- 
cănești, Bălcești, Cindești, Co- 
treanța, Frunzeni şi 
avind o suprafață de 2284 hect,, 
cu o populaţie de 1988 locuitori, 
sau 518 familii, din cari: 1033 
bărbaţi, 955 femei; 934 necăsă- 
toriţi, 892 căsătoriți, 162 văduvi, 
52 văduve,.49 nevolnici; 561 
copii; 59 străini (dintre cari 39 
Evrei). Ştiii carte 42 persoane, 

Dintre locuitorii împroprie- 
“tăriți în 1864, sunt astă-zi: 22 
cari stăpinesc înşiși locurile lor; 
18 ca urmași; un loc este părăsit 
și se-stăpinește de către co- 
mună; 94 de inşi sunt cari, de şi 
însurați și cultivatori de pămint, 
n'aii. nici o proprietate, - 

Terenurile. acestei "comune 
| sunt bogate î în calcare, din care 
se extrage un var foarte bun: 

> 
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priesc însă foarte bine şi culturei ei 
plantelor. 

Agricultura se face pe o în: 
tindere de 1069 hect. 42 arii. 

Suhatul are o întindere de 
142 hectare, nutrind 1499 ca- 
pete de vite, dintre cari: 190 
boi, 339 vaci, 417 oi, 54 cai, 

"110 rimători, 208 junci, şi 181 
vite mari cornute, 

In această comună se află: 3 
biserici, 2 în bună stare, iar a 
3-a ruinată, deservite de 4 preoți 
și 6 eclesiarhi, plătiți din fon- 
durile comunale cu 450 lei anual; 
venitul fonciar al pămiînturilor 
bisericești se urcă la suma de 
615 lei. Are o școală cu un 
învățător, plătit de către stat; 
3 mori de apă; 16 vărării; 3 
fierării, 22 rotării; 6 cîreiume, 

Budgetul e de 4434 lei 90 
bani la venituri și 4370 lei la 
cheltueli. 

Comunicaţiunea cu satele ve- 
cinașe se face prin șoseaua ce 
duce din satul Cindești, peste 
riul Bistrița, în şoseaua mixtă 
Bacăii-Piatra; din sat. Cîndești, 
prin satul Vădurele “la. satul. 

“Soci; precum și prin diferite 
drumuri naturale, ce leagă di- 
versele localități limitrofe. 

Cindeşti. Vezi Perieni, saz, com. 
Cîrniceni, pl. Turia, jud. Iași, 

_Cindeşti, saz, face parte din co. 
muna Albești, plaiul Dimbovița, 

jud.. Muscel. Are o populaţie 

„de 200 locuitori, cari se ocupă 

mai mult.cu pietrăria, dogăria 
și scîndurăria. 

-Cindeşti, saz, în judeţul Neamţu, 

com. Cîndești, plasa Bistriţa, 

aşezat. lingă dealul “Țiclăul, la. 

311/2 kil. depărtare de orașul 

Piatra, între satul Vădurele (co- 

muna Socea), Frunzeni și Băr- 

cănești (din comuna Cindești), 
pe piriul Dragva.   
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Are o întindere de 420 hect. 
(vatra satului), cu o populaţiune 
de 709 suflete, saii 300 familii, 

În acest sat seaflă: 1 biserică, 
deservită de 2 preoți și 2 ecle- 

Siarhi; o școală, frecuentată de 
79 elevi; 4 mori de apă; 10 
vărării; 2 fierării;, 7 rotării. . 

Numărul vitelor se urcă la 
552 capete, dintre cari: 8o boi, 
140 vaci, 200 oi, 22 cai, 40 

de rimători și 70 vite mari cor- 
nute (viței și junci). 

Cindeşti, saz, în judeţul R.-Sărat, 
“plasa Marginea-d.-s., cătanul co- . 
munei Tirgul-Cucului sai Plăi- 
nești, care e reședința plășei. 
Este așezat în partea de V. 
a comunei, pe un deal înalt, 
numit Dealul-Cindeșştilor, la 2! 
kil. spre V. de cătunul de 
reședință, Tirgu-Cucului. Are o 
întindere de 10 hect. (numai 
vatra cătunului), cu o populaţiune 
de 350 familii, saii 1090 suflete, . 
din cari 161 contribuabili; 250 
ştiă carte. Are o biserică : de- 
servită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreț; o şcoală comunală, 

Cîndeşti, Zeal, în jud. R.-Sărat, 
plasa Marginea-d.-s., în partea 
de V. a comunei Plăinești. 

Cindeşti, înfărcătoare, în raionul 
comunei  Berevoești- Ungureni, 
plaiul Nucșoara, judeţul Muscel. 
Aci se află un izvor de apă 
minerală. 

Cîndeşti, moşie, cu părți și răză- 
șească, în com. Cîndești, pl. Bis- 
trița, judeţul Neamţu. Este for- 
mată din trupurile Motocani- 
Grozeşti, cu cătunele Frunzeni 
și Bărcănești, în- care aii avut 
părți și Postelnicul Grigorie, spă-: 
tarul. Iordache, „comisul. Alecu 
“Crupenski, Aga Alecu, căminarul 
Iordache Urecheşti, dintre răzeși 
urmașii lui Vasile Velicu, . care 

- 03
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la IS4r vinde de veci 124 pră- 

jini de acolo, lui Costache Vasi- 

“liă; urmaşii lui Trifan Savin, care 

la 1847 vinde 2 pași din partea 

Zăpășească, începătoriii din dea: 

- lul “Țiclăul pănă în zarea Taz- 

lăului, -caminăresci Sultana U. 

rechie. 

- Această moșie se află așezată 

-pe lingă moșiile: Bulcești, Bo- 

”„deşti-Buhușoaii, Beţeşi, Cotrean- 

“ţa şi Blăgești. Are sat, 

-- Cîndeşti:de-Jos, zzoșie, în com. 

Cîndești, județul Buzăii. Are 
760 hect., din care 500 pădure, 

restul arături, izlaz, vii și livezi. 

„Actele de proprietate ale mo- 
şiei aflate în posesiunea familiei 

„ Manea Stoea, sunt foarte impor- 

“tante pentru studiul familiei 

| Cindeştilor. 

Cindeşti - de - Jos, (Filipeşti), 
„- edfuu,- al com. Cîndești,. judeţul 

" Buzăi, cu 440 locuitori şi 94 

case, Are o frumoasă biserică, 

- zidită de Mihail Filipescu Hat- 
manul, la 1825 şi restaurată în 

anul 1884. 

Cîndeşti-de-]Jos, (Picleanca), 
-moţie, în com. Cîndești, judeţul 

Buzăii. Are 50 hect. pădure, 
Aneaţă și arături. 

Cîndeşti (Morile-de-la-), mică 
-“ Proprietate a statului, în com. 

Cindești, pendinte de schitul 

Ciolanul, jud. Buzăii; are 32 hect, 
arabile. 

Cîndeşti -de - Sus, (Slobozia- 
- Ghicăi), căzuu de reședință al 

comunei Cîndești, jud. Buzăii, 
c- 1100 locuitori, cari locuesc 
în 216 case. 

Cindeşti-de-Sus, Ziserică, în co- 
"= muna Cindești, cătunul Cindeşti- 

":d.-s, jud. Buzău: S'a zidit la 1663 
"de familia Cîndeştilor și s'a re-   
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| parat sub Mihaiiă Racoviţă, la 

1741, de Elenca Cîndeasca și la: 

anul 1829 de Luxandra Cim-! 

pineanu, soția vornicului Ioan 

Cimpineanu, și fata ultimului 

dintre Cindești, Barbu Șerban 
Cîndescu. Pe frontispiciii se află 

" următoarea inscripţie : 

« Meremetisitu-s'aii această sf, biserică 

cu cheltueala d-nei Luxandra Cîmpi- 

ncanu. I.cat 1829, Iulie 30. Fiind epistat 

d-lui Biv Polcovnie Vasilache Negri.» 

Intre figurile ctitoricești, care 

se mai pot distinge sunt: 
Barbu Cindescu, cu soţia sa 
Stanca și fiii Şerban și Sma- 

randa; Barbu Paharnicul cu so- 

ţia (nedescifrabil) şi fiicele Lu- 

xandra și Smaranda; Jupîn Bar- 

bu Cîndescu, cu soția sa Maria 
și fiul Constantin; la ultima re- 

paraţie sa mai adăugat între 

ctitori și enache Văcărescu, 

avind în faţă doi copii: Şer- 
ban și Luxandra. In interiorul 

bisericei sunt îngropați membrii 

familici Cîndescu, dar pietrele 

funerarii fiind fragile și călcînd 

pe dinsele cei ce vin în bise- 

rică, inscripțiile aproape s'a 

şters. Cindeştii sunt fondatorii 

mănăstirei Berca și figurează 

între ctitorii mănăstirei Bradul. 

Cîndești-de-Sus, moșie, în com. 

Cindești, jud. Buzăă. Are 830 

hect., din care 520 hect. pădure, 

restul arături, fineață, vii şi li- 

vezi, 

Cîndeşti-din-Deal, sa/, judeţul 

* Dimboviţa, pl. Dimboviţa, căt. 
comunei Boţești. 

Cîndeşti-Moara-Părăsită, si. 
că proprietate a statului, în co- 

muna Ciîndeșşti, pendinte de mă- 

năstirea Bradul, judeţul Buzăiă. 
Are 9 arii arabile. 

Cîndra, movilă, pl. Balta, com, 
Goicea-Mică, jud, Dolj.   

“CÎNEPEI (VALEA-) 

Cînelui (Balta-), da/7ă,a Bistri- 

ței, drept muntele cu acest nume, 

jud. Suceava. 

Cînelui (Dealul-), munte, în co- 

muna Broşteni, jud. Suceava. 

Cinelui (Pirîul-), ic afluent 

al Bistriţei, jud. Suceava. 

Cîneni, sai Letea, moșie, jud. 
Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., comuna 

Letea, despre care Th. Co- 
drescu zice: «moșie cu părți şi 

răzășească, în care moșia are 

parte și d-lui Vasile Anastasiu; 

şi d-nei Marioara Folcea, care, la - 

anul 1850, vinde 1ş stînjeni de 

acolo, d-sale Smarandei Gheor- 

ghii, cite 6 galbeni stinjenul; 

sunt și alți mai mulți răzeși și 

părtași în ca. Are sat, cu 1 vătav, 

3 nevolnici, 3 vădane, 1 căpă- 

tiier, 1 slujbaș-volnic; pe lingă 

moșiile Letea, Osebiţi, Folcii și 

altele, cu un număr de 28 loc.> 

Cinepăria, /oc şes, situat între 

'calea ferată Tecuciii-Birlad și 
şoseaua județeană, com. Ţigă- 

nești, plasa Nicorești, judeţul 
Tecuciu. 

Cînepei (Dealul-), Zea/, în co. 

muna Băbiceni, pl. Ștefânești, 

jud. Botoșani. 

Cinepei (Lacul-), /ac, în comuna 
Păltineni, jud. Buzău, în apro- 

piere: de muntele Monteorul; 

servă ca hotar despre comuna 

Chiojdul-din-Bisca. 

Cinepei (Valea-), zale, se în- 
tinde între dealurile Cinepei şi 

Murguţa, în com. Bădiceni, pl. 

Ştefăneşti, jud. Botoșani. 

Cinepei (Valea-), za/e, în jud. 
Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta. Este 

situată lingă satul Slobozia! și 
are direcția de la V, spre E,
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Cinepei (Valea- -), vale, ocupă 

partea de N.-E. a comunei Grop- 
"_nița, pl. Copoul, jud. Iași. S'a 

numit ast-fel dela producțiunca 
cinepei ce se face pe această 
întinsă vale. 

Cînipiştea, dea/ cultivabil, în co- 

“muna Stolniceni, jud. Suceava. 

Cînipiştea, /oc îzolat, com. Dom- 

nești, plaiul Nucşoara, judeţul 

Muscel, unde femeile cultivă 

cinepă. 

Cînipiştele, movilă, în comuna 

Merei, căt. Odăile, jud. Buzăiă, 

situată pe drumul Mirei.. 

“Cintarelor (Dealul-), co//nă, în 

com. Vintilă-Vodă, căt. Sirbeşti, 

jud. Buzăi. E acoperită de pă- 
durea statului Vintilă-Vodă. 

Cîntarul, numire, dată unei părţi 

din zădurea Vintilă-Vodă, jud, 

Buzăă. 

Cintarului (Piscul-), ea/,. în 

partea estică a văei Lozova, 

com. Braniștea, pl. Siretul, jud, 

Covurluiii. 

Cinţăceşti, pirîiaș, pe teritoriul 

comunei Paltinul, pl. - Vrancea, 

jud. Putna; se varsă în stînga 
Zăbalei. 

„Cîntăreţul, fâutînă, pl. Jiul-d.-s., 
* com.. Florești, jud. Dolj. 

“Cînteniciul, săzișor, în comuna ! 

“Roznovul, plasa Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu, aşezat pe podişul 

din dreapta rîului Bistriţa, în 
coprinsil moșiei cu a sa nu- 
mire, la 15 kil. depărtare de 
orașul - Piatra. 

Acest sătișor, de abia î în for- 

- maţiune, are numai cîte-va case 

“de curînd făcute, și o popu- 
“-laţiune de vr'o 30 locuitori, 

„ Roznovul, 

Cîrbeşti, com. zur, 

  

cari se ocupă cu plutăria și 
. „agricultura. 

Cînteniciul, moşie, în com. Roz-. 

novul, pl.. Piatra-Muntele, jud. 

Neamţu, situată între moșiile 

Mastacăul şi Calul. 

Aparține casei răposatului hat- 
man Alecu Rosetti Roznovanul. 
Se nai numește și Chintiniciul. 

Cipitanul, zădure, situată în co- 

„muna Mera, pl..Girlele, judeţul 
Putna, în întindere de 314 hect,, 

proprietatea moștenitorilor Sm. 

Tacovache. 

din pl. Oco- 
lul, jud. Gorj, situată în partea 

stingă a Jiului, pe un deal, rami- 

ficaţie din Dealul-Suliţei, aproa- 

pe de șoseaua naţională Filiași- 

Pietroșani. E compusă din 3 că- 

tune: Cîrbești, Dimbova şi Til- 

vești. 

Are o suprafaţă de 706 nect., 

din cară 100 hect. pădure, 150 

hect. izlaz, 100 hect. fineţe şi 

356 hect. arabile. 

Populaţia este de 308 fami- 

lii, sau 667 sufl., din cari 10 

familii. Țigani. Sunt 280 contrib. 

Locuitorii posedă: 37 plu- 

guri, 106 care cu boi, 3 căruţe 

cu cai; 496 vite mari cornute, 

24 cai, 187'0i și capre și 259 

-porci. 

Venitul comunei e de 1554 

lei, bani 30, iar cheltuelile de 

1553 lei, bani SI. 

Comunicaţia, în această co- 

mună, se face pe de o parte pe 

şoseaua națională, iar pe de 

“ alta pe şoselele comunale care 

o leagă cu cătunele sale Dim- 

bova și Tilvești. 

Are '1 şcoală, frecuentată de 

30 de elevi, din 34 înscriși. 

Are 1 biserică de lemn, fon- 

dată de locuitori în. anul 1790. 

și deservită de 1 preot și 2 

cîntăreți. . |   

Ciîrbeşti, căzuu, al comunei Cîr- 

beşti, pl. Ocolul, jud. Gorj... 

- Are o suprafaţă de 216 hect., 

din cari 40 : hect. pădure, 45 
hect. izlaz, 22 hect. finețe și 
109 hect. arabile. - 

Populaţia e de .10o farbilii, sati 
- 250 . suflete, din cari 90 contri- - 

buabili. Locuitorii posedă: 17 
-pluguri, 46 care cu boi, 2 că- 

__ruţe cu cai; 116 vite mari cor- 

nute, 6 cai, 100 oi şi capre și 

59 porci.. . 

Are 1 școală, frecuentată de. 
30 elevi; 1 biserică de lemn, 

fondată de locuitori în. 1790 și 

deservită de 1 preot şi 2. cîn- 
tăreți, 

Circea, saţ,! pl. Ocolul, comuna 

Preajba, jud. Dolj, cu reşedinţa 

Primăriei, Arc 1274 suflete, 661. 

bărbați și 613 femei. 

1864 s'aii împămiîntenit 75 lo- 

-cuitori cu loc de casă și gră- 
dină. Locuesc în 137 case și 
154 bordee. Dintre case, 118 

sunt de zid,.3 din birne, 3 din 

paiante și 13 din nuele. Din 
cele 154 bordee, 42 sunt de 

zid și restul de lemn. In sat: 

este o şcoală mixtă, ce func- 

ționează din anul 1840. Este 
întreținută de stat şi comună şi 

are un singur învățător. 

nul școlar 1892—93 aii frecuen- 
tat școala regulat 27 băeți. Cu 

„vîrsta de şcoală sunt 232 co- , 

pii: 115 băeţi și 117 fete, Știu. 

carte 160 locuitori (156 bărbaţi 
și 4 femei), In sat este o bise- 

rică de zid, cu hramul Sf, Ni- 

'colae, fundată de moșnenii Du- 

mitrache Chintescu și preotul N 

Șerban Chintescu. 

Data fondărei nu se știe, căci . 

prin reparația făcută “în 1874 
de preotul Ioan Zamfirescu, cu 

toți enoriașii satului, vechia in- 
scripțiune s'a şters. Bătrinii însă 

„Spun că este fondată de mai 

bine de 150 de ani. In 1874 

In anul 

In a.
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s'a pus în tinda bisericei o altă 
inscripțiune, în care se spune, 
că s'a reparat, zugrăvit și înfru- 
musețat prin îngrijirea și chel- 
tuiala preotului Ioan Zamfirescu 
şi a întregului sat. Are 1 preot 
şi 2 cintăreţi, 

Satul Circea este udat- de pi- 
riul Cîrcea și se desparte de 
satul Preajba, prin Valea-Văr- 
zăriilor. In sat sunt 15 indus- 
triași şi anume: 5 rotari, 6 dul- 
gheri, 1-dogar și 3 fierari. Cîr- 
ciumi sunt 7. 

Circea, stație de dr.-d-f., jude- 
țul Dolj, plasa Ocolul, comuna 
Preajba, pe linia Slatina-Craio- 
va, pusă în circulație la ş Ia- 
nuarie, 1875. Se află între sta- 
țiile Pieleşti (6.7 kil.) și Craiova 
(5.3 kil.). Inălţimea d'asupra ni- 
velului Mării de 185,04. Ve- 
nitul acestei stații pe anul 1896 

„a fost de 22558 lei, 37 bani. 

Cîrcea, deal, plasa Ocolul, com. 
Balta-Verde, județul Dolj, din 

"care ese piriul Cîrcea. 

Circea, poiană, în com. Vipe- 
rești, pădurea Valea-Largă, jud. 
Buzău. In mijlocul săii este un iz- 
vor, Puturosul, cu ape minerale. 

Circea, zirii, pl. Ocolul, . com. 
Balta-Verde, jud. Dolj, ce izvo- 
rește din dealul Cîrcea, merge 
spre S.-V., se împreună cu pi- 
riul Făcăile, apoi o ia spre S. 
ȘI se varsă în lacul Bizdina, 
care dă în riul Jiul. 

Circea, şes, pl. Ocolul, comuna 
Preajba, jud. Dolj, pe care este 
situată com. Preajba. 

Circea, va/e, pl. Ocolul, comuna 
Preajba, jud. Dolj, prin care 
curge piriul Circea. 

Circeiul, sa, în pl. Orașul, jud.   

500 

R.„Sărat, cătunul comunei Bu: 
dești. Și-a luat numele de la Pi- 
riul-Circei, pe care e aşezat, spre 
V., la 500 m. de cătunul de 
reședință. Are 10 hect. întin- 
dere, ” 

Cîrceiul, zirii, în plasa Orașul, 
jud. R.-Sărat. Izvoreşte din Dea- 
lul- Corniţelor, udă com. Bu-. 
deşti la S., trece prin cătunele 
Circei şi Budeşti și se varsă în 
piriul Oreavul, de a stînga lui. 

Cîrceni, co. rur., în jud. Me- 
hedinţi, plasa Motrul-d.-j.-Duim- 
brava, la o distanță de 59 kil. 
de orașul Turnul-Severin, şi de 
14 kil. de Strehaia, reşedinţa 

„_plășei. Este formată dintr'un sin- 
gur sat. Se mărginește la E. cu 
com, rur. Grozeşti; la S. cu pro- 
prietatea statului Strehaia ; la V. 
cu com. Munţi-din-Dos; și la 
N. cu com. Borăști, din judeţul 
Gorj. Are o populaţie de 500 
locuitori, din cari 95 contribua- 
bilă, cari trăesc în 116 case. Lo- 
cuitorii posedă: 20 pluguri, 30 
care cu boi, 5 căruțe cu cai, 
Sunt 36 stupi. 

In com. este o biserică, de- 

servită de 1 preot și 2 cintă- 
reţi; o şcoală, cu un învăță- 
tor şi frecuentată de 23 elevi; 
o ciîrciumă. | 

Budgetul comunei este a ve- 
nituri de 510 lei și la cheltueli 
de 483 lei. 

-Vite sunt: 200 vite mari cor- 
nute, 16 cai, 210 oi şi 116 ri- 
mători. 

Comuna Cîrceni este situată 
pe vale. Inainte de Regulamen- 
tul Organic era situată pe dea- 
lul Pleșcota. Dealurile mai prin- 
cipale din această comună sunt: 
Dealul-Borăscului, Dealul-Surlei, 
Dealul-Mormîntului, Dealul-Ples- 
cotei, Dealul-Menţilor și Dealul: 
Cearănganilor. Văi principale 
sunt: Valea-Pătulelor, Valca-   

CÎRCINOVUL 

Mare, Valea-Virzobului şi Valea- 
Inului. 

Comuna este udată de apa 
Șuşiţa, care vine din Carpaţi 
şi merge spre E. de se varsă 

“în Ji. Este legată de șoseaua 
vecinală Strehaia prin șoseaua 
Strehaia-Ohaba, ce o străbate. 
prin mijloc. 

Circeni, mahala, in com. rur, 
Văgiulești, pl. Văilor, jud. Me. - 
hedinți. 

Circeni, daf, în com. rur. Munţi- 
din-Dos, plasa Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi, 

Circeni, zirî4, în com. rur. Vă- 
giulești, pl. Văilor, .jud. Mehe- 
dinți. 

Circii (Pîriul-), pirîa, jud. Dolj, 
Pl. Ocolul, com. Preajba, ce se 
formează din împreunarra văel 
Sfenea cu Valea-Călugărului, la 
punctul numit Zăcătoarea-Vite- 
lor.-de-la-Fintîneaţă. 

Cîrcinovul, plasă desfiinţată, din 
judeţul Muscel, care coprindea, 
pe la începutul sec. al XVIII-lea, 
toate comunele de la Circinov 
pănă la Glimbocata (azi plasa 
Podgoria), unde se termină ju- 

„ deţul Muscel. 

Cîrcinovul, saț, face parte din 
com. Topoloveni, pl. Podgoria, 
jud. Muscel. In vechime era sta- 
ție de poștă. După cum arată 
Const. Aricescu, în a sa «Is- 
toria Revoluţiunei din 1821», 
aci Tudor Vladimirescu, în dru- . 
mul său spre Pitești, spînzură 
mai mulți pariduri pentru furti- 
șaguri. 

Carol al XII-lea, Regele Su- 
edici, în drumul săi spre Piteşti, 
la anul 1712, a trecut prin Cir- 
cinov. , 

In zilele de 9 și 25. Martie şi
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în Dumineca Floriilor, se fac aci, 
pe lingă tirgul duminical, o- 
boare. de vite pentru înlesnirea 
vinzătorilor şi: cumpărătorilor. 
La 1831, ivindu-se în țară hoale 
epidemice, la Circinov s'a sta- 
bilit carantină. 

Cîrcinovul, deal, în centrul co- 
munci Birzești, plasa Argeșelul, 
jud. Muscel, pe "malul stîng al 
pîriului cu: același nume. 

Circinovul, gîr/ă, izvorește de 

pe teritoriul com. Vulturești, ju- 
deţul Muscel, (din dealul Tei: 
şul); din apropiere de coin. Bo- 
țești, jud. Dimbovița ; udă co- 
munele: Dobrești, Beleți, Pribo- 
eni, Țigănești și Topoloveni și 
sc varsă în riul Argeșul, în drep- 
tul com. Căteasca-Popești, jud. 
Argeș, la locul “numit Moara- 
Mocanului. 

Ciîrcinovul, vaf/e, com. Voroveni, 
pl. Argeşelul, jud. Muscel. 

„Cîrciorani, câmpie, în com. rur. 
Cireșul, plaiul Cerna, jud. Me- 
hedinți. 

“Circiul, ziriă, în jud. Mehedinţi, 
pl. Văile, com. rur. Văgiulești. 

Circiuma-Boerească, /oca/;rate, 
în căt. Valea-Tirsei, com. Brea- 
za-d.-s., plaiul Prahova, jud. Pra- 
hova, unde Valea-Tirsei, ce-și ia 
naștere din muntele Răfacca, se 
varsă în rîul Prahova. 

-Cîrciuma-cu-Tufanul, cîmpie, 
în com. zur. Prisăceaua, plasa 
Cîmpul, jud. Mehedinţi. 

Circiuma-de-Piatră. V. Lăicăi- 
Runceasa, jud. Muscel. 

Cîrciuma-Domesnică, /0c izolat, 
în com. Vinători-Neamţul, plasa 
de. Sus-Mijlocul, jud. Neamţu.   

50L. 

„E situătă în dreapta piriului O- 

zana, drept la gura piriului Do- 
mesnic, între kil. 15—16 ale 
“drumului ce duce spre satul 
Pipirigul. 

Cîrciuma-lui-Sbranca, /ocuinţă 
7solată, în com. Vinători-Dum- 

brava-Roșie, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. Este situată la 1/2 
kil. distanță pe drumul de la 
Piatra la Roznov (șoseaua na- 
țională). 

Cîrciuma-Scriitorului-din. Rîj- 
nov, fan, jud. Prahova, ce se 
vede și azi în fața şoselei naţio-. 
nale și a. căei Azuga, construit 
la anul 18:8, de Al. Filipescu, 
cunoscut în localitate sub nu: 
mele de Căciulă-Mare, pe atunci 

proprietarul luncilor Dintre-Pra- 
hova. | 

Pe pereţii hanului eraii zugră- 
viţi un cerb și o căprioară, și 
a purtat multă vreme numele 

„ de mai sus, 

Circiuma-Stancăi, movi/ă, spre 
apus de comuna Tia-Mare, jud. 

Romanați. Face parte diatr'un 
lung şir care se întinde în par-. > 

tea de S. a Romanaţului. 

Cîrciumăreşti, sat, face parte 

din com. rur. Leurdeni, pl. Pod- 

goria, jud. Muscel. Cade la V. 
comunei, pe malul stîng al riu. | 

lui Argeș. Are o populaţie de 

165 locuitori (77 bărbaţi şi 88 
femei), din cari 35 capi de fam. 
In partea de N. a cătunului este 
o moară cu aburi; o pădure și 

vii. Prin centru trec calea fe- 

rată şi. şoseaua naţională Bucu- 

rești-Piteşti. ! 

Cîrciumei (Dealul-), ea, în 

jud. Suceava, satul Topilele. 

Circiumei (Dealul-), dea/, com. 
Titireciul, pl. Ocolul, jud. Vil-   

_ CÂRJA-DE:-SUS 

cea, în depărtare de.1 kil. spre 
S.-E. de vatra satului, numit ast- 
fel după o cîrciumă ce a fost 
aci din vechime. 

Circiumei (Pirîul-), iri, : în 
jud. Bacăă, pl. Trotușul, com. 

Hirja, care se scurge d'a dreapta 

Oituzului. 

Cîril-Misi-Ceair, vaz, în jud. 

Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe. 

teritoriul com. rur. Gărvanul Şi 

pe al cătunului săi Cuiu-Giuc. 

Se desface din poalele de S..V. 
ale dealului Sirt-Iol-Bair, nu de- 
parte de Gărvanul-Mic, al cărui 

teritoriu îl desparte de acel 

al cătunului Veli-Chioi. Se în- 

dreaptă spre N., avînd o direc- 

țiune generală de la S..E. spre 
N.-V,, formînd un arc de cerc 

. şi brăzdind partea de S. a plă- 
șei și cea de E. a comunei. După 

un drum de 3 kil, se deschide 

în valea Saila, numită şi Ner- 

sus-Ceair. Malurile sale puţin 

înalte. E tăiată de un drum co- 

muna]l ce duce de la Gărvanul 
la Lipnița. 

Cîrja, deal, pe care se află aşe. : 

zată parte din com. Beuca, pl. 
„Teleorman, judeţul Teleorman. 

Acest. deal își are începutul la 

gura văei Burdea, în punctul 

unde aceasta formează nişte scur- 

sori de apă, din care este for- 

mat heleşteul din acea comună, 

„numit Lacul-Boeresc. 

Cîrja-de-]Jos, sa/, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Cirja, la mar- 
ginea de E. a jud., pe. malul 
Prutului, 

Cirja-de-Sus, saș, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, la marginea de E.a 
județului, pe malul Prutului. Are 
o populație de 759 locuitori, 
cari locuesc în 169 case. Știri 
“carte 24 persoane. Formează o
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comună (com. Cîrja) cu cătu- 

nele: Cîrja-d.-j. (cu care for- 
mează aproape un sat), Birsana 

şi Hrăniceni. * In toată comuna 

“sunt 1383 locuitori, din cari 253 

contribuabili; 317 case. Știi 

„carte 66 persoane, Are 36 hect. 

-- vie. Se cultivă viermi de mă- 

tase. Pe teritoriul acestei com, 

se află o mulțime de bălți, for- 

mate din revărsările Prutului 

- şi din care se scoate mult peşte 

şi stuh. O mare parte din loc. 

se ocupă cu pescuitul. . Comer- 

ciul se face de 20 persoane. 

Are o școală primară de băeți 

și o biserică. Aci, pe malul Pru. 

tului, sunt pichete pentru paza 
fruntariilor. 

Veniturile comunei se urcă la 

- suma de 6058 lei, 35 bani anual, 

Cirjalia. V, Licura, jud. Vileca. 

Cîrjan (lapa-lui-), /ac, în com. 

Viperești, jud. Buzăii, 

Cirjanul, r/ă, jud. Brăila, la 6!/ 
kil. spre N. satului Slobozia- 
Cireșul, înființată de familia 

Cirjan, lîngă movila cu acelaşi 
nume. i 

Cirjanul, mod, jud. Brăila, la 

S. movilei Obeala-Mică, aproape 

de hotarul com. Slobozia. 

Cîrjanul, wznuze, la N. de ora-. 

şul Cimpulung, jud. Muscel. La 

„poalele lui trece riul Bughea. . 

Cîrjanul, gir/ă, jud. Dolj, plăsa 
- Băileşti, com. Catanele, ce izvo- 

"„reşte pe teritoriul acestei co-! 
mune şi care se varsă direct 

în Dunăre. Formează puţin li- 
"mita de V. a comunei Catanele, 

către com. Negoiul. 

. “ Cîrjari, .sat, face parte din com. 
rur, Vilcăneşti, plaiul Vărbilăul, 

jud. Prahova. 
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“lad şi în apropiere de dînsul. 

Are 274 loc., ' din cari 47 știi 

carte; locuesc în 67 case. For- 

mează o comună, comuna Ciîr- 

jăoani cu cătunele: Hreasca și 

Fundătura. In întreaga comună 

sunt 542 loc., din cari 55 ştiii 

carte; 70 contrib.; 133 case. 

Are 26 hect. vii. Sunt ş co- 

“Teritoriul este mai mult delu- 

ros. Se află o școală primară de 
băeţi și o biserică... 

Venitul comunei este de 4465 

lei, 25 bani. 

Cîrjăul, deal, în partea de E. a 
satului și.com. Tirzi, pl. Crasna, 

jud. Fălcii. Se întinde, pe o 

suprafață de 79 hect., în direc- 

țiune cu dealul Stana. 

Cîrjăul, ac, în jud. Ialomiţa, pl. 

Ialomiţa-Balta, insula Balta, co- 

muna Dudeșşti.. 

Cîrjăul, pîrîi, izvorește din dea- 

lul Cirjăul, com. Tirzi, plasa 

Crasna, jud. Fălciii. Unindu-se 

cu piriul Stana, în satul Tirzi, 

ia numirea de Tirzi. 

Cirjei, saț, în jud. Mehedinţi, pl. 

Ocolul-d.-s.; ţine de com. rur. 

Hinova. 

Cîrjei (Piriul-), ziriz, jud. Su- 

ceava, izvorește de după Bitca: 

Teiuşului şi se varsă în Bistriţa 

(2400 m.). 

Cirjelar, com. rur., aşezată în 

partea vestică a judeţului Tulcea 

şi în cea de S.a plășei Măcin, 

pe piriul Cirjelar, afluent al riului 
Picineaga. 

Se mărginește la.N. cu com. 

Cerna; la V. cu com. Cuium- 
Punar; la E. cu com. Atmagea   şi Orta-Chioi; iar la S. cu com. 

“Cârjăoani, sat, în pl. Tutova, ju 

dețil Tutova, spre N.-V. de Bir-. 

mercianți, din cari 2 circiumari. . 
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“Orumbei, din jud. Constanţa. 

Relieful solului aparține regiunii - 

dealurilor. -Cele mai însemnate! 

dealuri sunt: Taslic-Bair, Cale- 

Bair, Sacar-Bair (399 m.) la E., 

acoperite cu păduri; Ciubucluc- 

Bair, Carapcea (310 m), tot la: 

E., acoperite cu tufărișuri și li- 

vezi; Amzalii (380 m.), Cerna 

(310 m.) la N., acoperite cu pă- 

duri şi tufărişuri; Asanlar la V., 

pietros; Dijcadael-Bair (308 m.), 

Chiuciuc-Cairac,Orta-Cairac (285 

m.), Borun-Bair, Hagi-Tepe (327 

'm.) prin interiorul comunei, a- 

coperite cu fineţe și tufărişuri. 

Apele cari udă comuna sunt: . 

valea Ai-Orman saii Picineaga, 

“la V., avind ca afluenți, pe 

dreapta: Ciîrjelar, unită cu va- 
lea Homular şi Valea-Caprei ; 

valea Saila-Dere, la N. avind 

ca afluenți: Domus-Culac, pe 

stînga şi valea Ac-Punar-Dere 

pe dreapta; valea Saila-Dere, 

afluentul piriului Cerna. 

Cătunele cari formează com. 

sunt: Cirjelar, reședința, la S., 

pe piriul Cirjelar; Hasanlar, la 

2 kil. spre N.-V., pe valea Ho- 

murlar; Homurlar, la 31: kil.spre 

N.-E., tot pe valea Homurlar; 

Iaila, la 10 kil. spre N. de pi- 

riul Iaila; şi Ac-Punar, la 12 

kil. spre N., pe valea piriului 
Ac-Punar-Dere. 

Intinderea comunei este de 

12260 hect,, din cari 380 hect. 

ocupate de vetrele celor ş sate, 

3500 hect. aparţinînd locuitorilor 

şi 8620 hect. aparţinînd statului. 

Populaţiunea este amestecată; 

elementul predominant sunt Ro- 

miînii, veniţi aci din Ţara Ro- 

mînească încă din timpul seco- 

lului trecut. Sunt 275 familii, cu 
1146 suflete, din cari 275 băr- 

baţi, 247 femei, 624 copii; sunt 

748 Romini, 112 Bulgari, 199 

Turci, 66 Tătari, 7 Ruși şi LI 

Evrei, Ă 

Ia com. sunt 293 plugari, avind
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| 218 pluguri și 4820 capete de. 
„vite. Sunt 6 comercianţi. 

Veniturile sunt de 6200 lei 

şi cheltuelile de 6398 lei. Con- 
tribuabili sunt 250. 

Biserici sunt două: una în 

Cirjelar, cu hramul Adormirea: 
Maicii-Domnului; a doua în Ac-. 

' Punar, “cu hramul Adormirea ; 

„fie-care are 10 hect. și sunt de- 
servite de un preot și un cîn- 
tăreț. 

Şcoli sunt două: una în căt, 
Cirjelar şi a doua în căt. Ac- 
Punar. Ai 3 învăţători şi sunt 

frecuentate de 115 elevi. 

Cîrjelar, sat, în jud. Tulcea, pl. 

Măcin, cătunul de reședință al 

comunei Cirjelar. E aşezat în 

partea de S. a plășei și a co- 

munei, pe ambele maluri ale 

pîriului Cirjelar. Intinderea sa 

este de 67 hect. Populaţiunea 

este de 102 familii, cu 450 su- 

flete. Pămintul e acoperit cu 

păduri și livezi. Printr'însul trece 
drumul comunal Coinen-Punar- 

Atmagea. 

Cirjelar, pîrîz. Este unul din iz- 

voarele 'riului Ai-Orman, şi cel 

mai însemnat. Izvorește dii dea- 

lul Canat-Calfa, de la poalele lui 

nord-estice, din jud. Constanţa. 

Se îndreaptă mai întîi spre E. 

“- Intră în judeţul Tulcea, curgînd 

spre V., într'o direcţie genc- 

rală de la S.-E. spre N.-V; 

primește pe dreapta piriul Va- 

” lea-Caprei, curge numai prin pă- 

duri, pănă la confluenţa lui cu. 

piriul Canat-Calfa, de unde în- 

cepe să poarte numele de Ai- 

Orman. - Brăzdează partea su- 
dică a plășei Măcin, jud. Tul- 
cea și a comunei rurale Cirje- 
lar, despărţind-o pe o mică în- 
tindere de comuna Coiuru- Pu- 

nar. Lungimea sa e de 6 kil. 

E tăiat de drumul comunal Ca- 
-” nat-Calfa-Cîrjelar; 
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Cirielar, pri, în jud. Tulcea, 

plasa Măcin, pe teritoriul co- 
munci rurale Cirjelar. Izvorește 

din poalele nord-estice ale dea-- 

lului 'Fașlic - Bair; le udă pe o: 

mare întindere; se îndreaptă spre 

V., avînd o direcţiune generală 
de la S.-E. spre N.-V.; trece 
prin com. Cirjelar, pe la poa- 

lele orientale ale lui Borun-Bair, 

și, după un curs de 7 ki!. după 

ce a brăzdat partea sudică a 
plășei și centrală a comunei, 

se varsă în piriul Homurlar, pe 
stinga lui, chiar în interiorul 

satului Hasanlar. Malurile - lui 

sunt rîpoase și înalte, Pe valea 
lui merg drumurile vecinale 

Cirjelar Hasanlar și Cîrjelar-Ho- 
murlar. 

Cîrjelarul-Mic, Piri, judeţele 
Constanţa și “Tulcea, cu ma- 

lurile înalte, pietroase şi aco- 

perite cu păduri din partea nor- 
dică a plășei Hirșova și cea 

- nord-vestică a comunei Topo- 

logul. Izvorește în dealul Ghiol- 
gic-Bair, se îndreaptă spre N.- 
E., întră în jud. Tulcea, şi se 

uneşte cu Valea-Caprei spre a 

forma împreună pîriul Ai-Or- 

man sai Picineaga. Este tăiat 
de un drum comunal ce vine 

de la Canat - Calfa (Tulcea) la 

Topologul. 

Cîrjeneasca, moșie, a moșneni 

lor în dăvălmășie, în jud. Bu- 

zăii, com. Vispești. (V. Bădu- 

leasca): 

Cîrjenilor (Pîrîul-), zir?4, afluent 
“al pîriului, Borcea, județul Su.- 

ceava. 

Cirjoaia, saz, în jud. Iași, com. 
Băiceni, pl. Bahluiul. Și-a luat 

- numele de la pîrîul Cirjoaia, ce 
curge prin mijlocul lui. Are o 

“suprafață cam de 2800 .hect., 
din cari 400. sunt acoperite cu   

CÎRJOAIA 

"păduri, și o populație de 202 
familii, sai 1024 locuitori. 

“In sat se află o biserică, de- 

servită de 1 preot, 2 cîntăreţi 
și 3 eclesiarci; o școală, înfiin- 

țată în 1865 și frecuentată de 
62 elevi. - 

“Numărul vitelor este de 637. 

capete, din cari: 333 vite mari 

cornute, 34. cai, 510 oi şi 80 

rimători, 

In partea de S. E. a “satălui, 

este o fîntină (acum ruinată), - 

din care izvorește apa ce dă în 

iazul numit la-Grădină, şi. care. 

fintînă poartă. numirea de Fin- 

tina- Doamnei, despre care le- 
“ genda zice că ar fi făcută de 

o Doamnă a lui Ștefan - Vodă- 
cel-Mare. 

Moșia Cîrjoaia, a familiei 

Aslan, a fost cumpărată de' 
doamna Ruxanda Panait Balș şi 

dată zestre fiicei sale, doamna 

Vlădoianu, 

Cîrjoaia, /a/fă, com. Călinești, 
pl. Siretul, jud. Botoșani, 

Cîrjoaia, dza/, pe teritoriul sa- 
tului Ivăncăuţi, com. Păltinișul, 

pl. Prutul-d.-j., jud. Dorohoii. 

Cîrjoaia, dea/, în com. Băiceni, 
pl. Babhluiul, jud. Iași. Este a- 

„ coperit cu pădure. 

Cîrjoaia, zirîz, jud. Iași. Izvo- 

rește de sub dealul Cîrjoaia, 

curge de la N. spre E, și se 

varsă în dreapta rîului Bahluiul, 

la satul Hodora, com. Cotna- 

ri, pl. Bahluiul, după ce pri- 

mește în stînga piriul  Valea- 

Racului. Pe cursul lui sunt pa- 
tru mori de apă. 

Peste acest pirii, în partea 

de-S-E, puțini mai în jos de 

„satul Cîrjoaia, se' află un 'pod: 

mare de piatră boltit, despre 

care se zice, că ar fi fost făcut 

din timpul lui. Ștefan-cel-Mare;
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* Cirlan (Ograda-lui-), șes, în 
! jud. Buzăi, com. Beceni, căt. 

Eaculești, acoperit de fineaţă și 
livezi, 

Cirlan (Plaiul-lui-), co/znă, în 

jud. Buzăi, com. Cătina, căt. 

Săticul, formată din pietriș şi 

acoperită de higii, 

Cirlani, munte, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, de pe teritoriul com. 

Mănăstirea-Caşinul. 

Cîrlanul, dea/, jud. Bacăii, plasa 
Trotușul, com. Căiuţul, de pe 
teritoriul cătunului Pralea, 

Cirlanul, dea/, în partea de E. 
a-com. Moreni, plasa Filipești, 
jud. Prahova. Mai toate dealu- 
rile com. Moreni sunt acope- 
rite cu vi, 

Cirlanul, munte, în com. Bogdă- 
neşti, jud. Suceava, acoperit de 

pădure de fag și brad. 

Cirlanul, /oc cu îsvoare, judeţul 
Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. 

* Solonţul, de unde izvorește pi- 
riiaşul Cucuietul, 

Cirlanului (Dealul-), dea/, lingă 
satul Mihăești, jud. Suceava. 

Cirlanului (Piscul-), pute, în 
jud. Buzăă, com. Vintilă-Vodă, 
cătunul Sirbești. Are izlaz și 
fineață. 

Cîrlanului (Poiana-), co/ină, în 
- jud. Buzăi, comuna Rașiavățul, 
cătunul Păliciul, înconjurată de 
pădure. 

Cirlanilor (Tirla-), zăzure, în 
jud. Buzău, com, Cătina, nu. 

„mită și Faţa-Păișului; face parte 
“din pădurea Balosinul-Mic, 

Cirleşti, sa, în partea de N. a   
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com'nei Bereasa, pl. Mijlocul, 
jud. Vasluiă. E situat pe Dealul- 
Cîrleştilor, pa o - întindere de 
143 hect. Are o populațiune 
de 12 familii, sai 57 suflete; 
o .biserică. 

Vite: 20 vite mari cornute, 

5 cai, 12 oi și 7 rimători. 

Locuitorii posedă: 1. plug şi 

3 care cu boi, 1 plug'și 2 că- 

ruţe cu cai; 12 stupicu albine. 

Ciîrlești, ma/ala, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul:d.-s.; ţine de 

com. rar. Forești. 

Cirleşti, dea/, în com. rur. Jegu- 

„jani, plasa Motrul-d.-s., județul 
„Mehedinţi. 

Cîrleşti, za/e, în jud. Mehedinți, 

pl. Motrul-d.-s.; ține de com. 
rur, Jegujani. 

Cîrleştilor (Dealul-), ea, în 
partea de E. a comunei Be- 
reasa, pl. Mijlocul, jud. Vasluiă. 

Cirlig (Muchea-lui-), co/ină, în 
jud. Buzăă, com. Beceni, căt. 
Enculeşti. E acoperită cu izlaz, 

Face hotar despre com. Beciul. 
1: se zice și Curmătura-lui-Cirlig. 

Cirlig (Podul-lui-), muchie, în 

com. Cărpiniștea, jud. Buzăiă, 

situată pe movila Valea-Vacii. 

Cîrligata, pîriiay, pl. Bistriţa-d.j., 
judeţul Bacăii, se scurge în 
pîriul Trebişul, despărțind sacul 
Secătura,. din com. Fintînelele, 
de com. Osebiţi-Mărgineni. Se 
varsă în piîriul Trebișul. 

Cirligata, pirîiaș, pe teritoriul 
comunei Soveja, jud. Putna. Iz- 
vorește din muntele Fundul- 
Doschilei şi se varsă în Șușiţa. 

Cirligata, afluent al Bistriţei, în 
com. Broșteni, jud, Suceava,   

CÎRLIGAȚI 

Cirligaţi, com. rur., în pl. Cal 
măţuiului, jud. Teleorman, .pe 
partea stingă a Văei-Călmăţuiu- 
lui. J-imitele ei sunt: la S.E. 
com.  Caravaneţi; la' V. co- 
munele Vodă-Carol şi Doro- 
banțul; la S. piriul Călmă- 
țuiul; iar la N. dealul numit 
Ciocirlia. Mai toată com. este 
așezată în vale și e înconjurată 

din toate părțile de dealuri. Sa- 

tul Cirligați este despărțit în 

două părţi, cari nu se deosebesc 
de. cit printr'o mică distanță ca 

de 50 m. Partea despre N.-V, 
spre comuna Vodă-Carol, purta 
înainte numirea de Slobozia, 

Jumătate din vatra satului, care 

poartă această numire, se gă- 

sește situată pe moșia statului 
Dorobanţul. 

Suprafața comunei și a mo- 
şiei de pe dinsa este aproape 
de 1800 hect. Moșia este pro- 
prietatea moștenitorilor dece- 

datului G. Bădescu. Locuitorii 
împroprietăriți sunt în număr de 

203,pe 370 hect. Vii sunt plan- 

tate pe 38 hect. | 

Populaţiunea comunei este de' 

1326 suflete, din cari 303 capi 

de familie; 247 contribuabili. 

Vite: sunt 4311 capete, din 

cari: 272 cai, 864 vite mari cor- 

nute, 2798 vite mici cornute 
și 368 porci. 

Budgetul comunei este. de 

5551 lei și 4 bani la venituri 
şi de 4462 lei şi 7o bani la 
cheltueli. 

Are o școală, care e frecu-! 

entată de 36 elevi şi este do- 
tată cu S!j hect. pămînt, din 
moșia statului Dorobanţul. 

Biserici are două, deservite 

de 1 preot şi 2 cîntăreţi, Bi- 
serica cea vechie servește astăzi 
de cimitir. Această biserică e 
situată pe partea dreaptă a 
Văei-Călmățuiului, unde a fost 
mai înainte satul Cirligaţi. 

Căile de  comunicațiune
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- Sunt: la S.-E.- spre coin.  Ca- 
. ravaneţi, şi la V. cu com.. Vodă- 
Carol şi Dorobanţul, prin şosele 

„. Vecinale. | a 

Distanța comunei de reșe- 
dința judeţului este de 27 kil.; 
de Roșiori, de 21 kil, „şi de 

: Alexandria, de '44 kil. 
-! Pe 'teritoriul ei străbate-de-a 
curmezişul, venind din spre co- 
muna Mindra, Brazda-lui-Novac. 

* Această brazdă formează semnul 
- de despărțire al celor două 

părți ale satului Cîrligaţi.. Nu- 
mita brazdă . prezintă pe la 
unele locuri o -adincime pănă 
la 2 ni., iar “prin alte părți abia, 
se mai cunoaşte, fiind acoperită 
“de arături. 

Tot în această comună se află 

“măgura Zugurliciul,: înaltă de 8 
metri şi largă. de 130. metri, 

Măgura-Toboșului (nu:a Țebro- 
- şului, cum greşit 'se vede-repro- 
dus mai pe toate hărţile şi ma- 

" nualele de geografie), care for- 

mează punctul de hotar: între 
moşiile Cîrligaţi şi Dorobanţul. 

Satul Cirligaţi este -vechiă. 
El se vede 'trecut în nomencla- 
sura satelor, făcută sub domnia 

- lui :C. "Mavrocordat. şi a: făcut 
parte din jud. Olt, pl. Marginei, 
pănă la anul 1836. 

Cirligaţi, sat, în centi 'cora. 
Rusca, plasa Prutul, jud, Fălciu, 

- în partea de V.; situat, între 

. piraiele Chetrosul și Nemţeni, pe 
o suprafață de 150 hect., cuo 
populație de 92 familii, sati 352 

„suflete, din cari. 79 contribua- 
bi, EN 

„. Acest sat.cu moșia şi-cui un 
alt sat -- Spărieţi, se . aflau ..din 
vechime în-proprietatea: Episco- 

-:-piei de Huși, Aceasta se 'con- 

stată din:un'raport de hotărni- 

+ cie -aflat” în. condica - Episcopiei 

„de Huși (lit: „A: fil. 89). Iată co- 

_  prinsul, acestui raport făcut. de 

-= boierii: -Vel -'Paharnicul::-Masile 

58036. Marele Dicționar Geografic. Vol. 71. 
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Buhiăescu şi Biv-vel. căpitanul 
Nicolai Cogălniceanu, însărci- 

“naţi de Vodă a hotări aceste 
„două moșii ale Episcopiei, Cîr- 
ligaţi şi Spărieţi: 

«Inștiințăm pe Miiria Ta că din. lu- 
minata poruncă Măriei Taleam mers la 
moșiile” Sfintei Episcopii a Hușilor anu- 
me Spărieţi și Cirligaţi ce sunt alăturea, 

"ca să alegem și să 'hotărim pe scrisori 
ce va avea Sfinta Episcopie și după 
stăpînire. şi după mărturire. a. oameni 
bătrîni cari cum ar ști ş'ar mărturisi de 
vreme. ce aii.jeluit Svinţia Sa Părintele 
Episcopul: Hușului kir Inochentie 'că dre- 
sele Episcopiei ce aii avut pe moșii cele 
mai multe s'aii prăpădit la vreme de 
Hepace. Arătîndu-ne Svinţia Sa un uric 

„„de la Irimie Movilă Vodă din vletul 
7100, care uric ai găsit Svinţia Sa la 

un om din Chișinăii, dînd seamă omul 

că aii căzut la mîna lui de la un Turc, 

în care uric scrie că satul Spărisţi este 

„danie, de la însuși. Măria Sa din hotarul 

“Tirgului Iușilor, Aşijderea și pe satul 

Cîrligaţi iarăși aii arătat Svinţia Sa cărţi 

Domnești de stăpînire, îutiii o carte de 

la Gașpar Vodă din vletul 7127 și altă 

carte; de Ja Alexandru sin Ilicş Vodă, 
* din vlet. 7129 şi altă carte de la Alexan- 

dru sin Radul Vodă din vletul 7131 și 

altă carte, de la Duca Vodă din vletul 

7176: de slobozie ce aii avut Episcopia 

"la satul Cirligaţi și osebit ati adus Svin- 

“ţia Sa părintelui .Episcopul înaintea noa- 

„.. Stră "doi, călugări bătrini de vîrstă. ca de 

„+70 de ani anume 'heodosie Pinte și 

„a Nicolai cari aii mărturisit, cu sufletele lor, 

că aceste moșii s'aii stăpînit de către 

"Episcopie tot cu -pacă de cînd: ţia ci 

-.: minte, 'de' o ani;și ci aă fost riuduiți 

de la Episcopie dejmari de. aii- strîns 

dejma acelui loc și știii și de la părinţii 

lor că și mai înainte s'aii stăpînit .de 

către Episcopie tot cu pace, arătîndu-ne 
"şi locul odăilor și a prisăcilor, ce- ai 
“-avut:Episcopia la Cirligaţi şi nicaii'ară- 

„atat și hotarul acestor: sate Cirligaţi și 

?- Spărieţi, pe unde s'aii stăpînit și s'aii 

| dejmuit, de către Episcopie, Insă Ciri- 

gaţi “despre V. saii stăpiuit, pănă în 

” piriul văci ce se numește Sărata și tot 

piriul în jos pănă în prejma'unii pietre 

- ce.este pisti Sărata disprea S. cari ni 

ai. arătat .un am Focșe, că dintr'ace 

piatră în jos. se. începe moșia lui, pe 

care moșie scrisori nu ni-aă afătat 

'ca să "dovedească cum se numeşte mo- 

- șia lui; iar” hotârul' "Spărieţilor din. jos 

“ni ai arătat-iar 'acci călugări că să în- 

-fundează în'piscul lui Epure, iar de Către 

| pal:   
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E. bate coasta -Spărieţilor în capitile-Stă- 
nileștilor și a Volosănilor, iar de către 

tîrgul Huși se hotăresc aceste două mo 

şii Spăricţi și Cîrligaţi cu satul Plopeni 
. _ . ag „a 

„ce este moșia Episcopiei, precum s'aii 

dovedit din hotarnica Plopenilor, în care 

scrie că merg Cîrligaţi alăturea cu Plo- 

peni iar acum, de 5 ani încoace s'aii 

sculat acești oameni anume Andrei Vor- 

nicul, Iordaki Focșe, i Constantin Bădărăii, 

i Popa Ion „Hirţu, i, Toader Giscă. și 

alţi rudenii a lor de înpresoară moșiile 

Episcopii Cîrligaţi şi Spăricţi, pentru care 

mergînd noi acolo la locul cel cu pricină 

și împreună cu acei oameni am văzut 

„ starea locului și am luat sama și pe scri- 

sori dovedind și stăpinire și întrebînd și pe 

acei oameni ceaii a răspunde, ci aii arătat 

„un uric vechi de la Ștefan Vodă cel Bun și 

alte scrisori fâcute tot pe acel uric, în 

„care s'uii aflat scriind că strămoșii lor 

„Leoa și Petru ai cumpărat de la Naste, 

nepoata lui Michăilă Buză și de la Mă- 

rina fata Iușului o bucată de pămînt pe 

Sărata parte ce este despre Elan pe din 

jos de hotarul Tirgului, care după cu- 

noștința noastră pe numele acelui Leoa 

s'aii numit acea bucată de loc satul Leoş- 

ti şi iară-și mai arată acești oameni de 

“mai sus numiţi neamul din Leoa şi din 

"Petru un zapis din vletul 7134: a stră- 

-moşilor lor Gheorghie și Simeon și Lia- 

vul scriind că. aii vîndut ci satul Lcoşti 

din obirșia Sărăţi Ghenghii ce aii fost 

vel logofăt: drept 100 taleri, și iar aă 

„mai vîndut și o "bucată de loc, ce este 

„.Taai din jos de satul Leoşti . -pe Sărata 

despre răsărit drept 30 lei, tot Logofă- 

tului Ghenghii și accă vinzători mărturi- 

sesc, ci în zapisul lor, că acest loc a lor 

“a fost luat domnesc, și părinţii lor l-ai 

fost răscumpărat de la Pătru Vodă şi ai 

și ispisoc de la. Pătru Vodă, dar acest 

ispisoc acum nu se afă la mîna acestor 

„ oameni de mai sus. numiţi, fără numai 

zapisul cu care vînduse moșii lor, Ghen- 
| ghil. logofătului și ispisoe de întăritură 

ce-i s-a întărit logofăt Ghenghea pe.acel 

zapis de la Alexandru Vodă din vletul 

s-aă aflat la mîna lor zicînd ci 
că ș'aii roscumpărat moșia ce aăi fost vîn- 
dută de strămoșii lor, de Ja Prăjescul 

“ginerele, Ghenghii logofăt măcar că za- 
pis de la Prăjăscul iar nu s'aii aflat nu- 

mai adeverează și alte două îspisoace ce 
s'a aflat la mina lor, unul de la Can- 
temir Vodă din vletul 7200: Şi altul de 
la... Vodă de j piră. ce aii avut răzeși de 2 

: Leoşti între Sine-și, și cum că. S'aii Tes- 

, „cumpărat ci Satul Leoșii, de la Prăjes- 

„cul, să „dovedește, iar de ace” bucată de 

„loc. -nemică nu pomeneşte. într "acele is 
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pisoace, pentru care .cercetînd noi cu a- 

„: măruntul pricinile, am întrebat pe acci 

- “oameni răzeși de Leoști cu ce dovadă 

cer satul Leoști, și. mai cer osăbit și 

ace bucată - de loc din jos de Leoști 

„despre răsărit, de vreme că de la uricul 

de la Ștefan Vodă pe satul Leoşti nu 

“serie fără 'numat pe ace bucată de pă- 

" mint și: ci aii răspuns că cer acele moșii 

cu uricul lui Ștefan Vodă și cu zapisul 

moșilor lor cel de vînzare, ce scrie c'aii 

vindut satul Leoști și ace bucată de loc 

din hrisovul ce aii avut ci de la Ștefan 

Vodă, și fiind că ai pus ci temelie tot 

"cu acel uric a lui Ștefan Vodă, precum 

și moșii lor cind aii vîndut-o așa și a- 

'ceștia oameni mai sus numiţi tot cu acel 

"uric cerind 2 moșii și satul Leoști și 

“altă bucată de loc, osăbit dar această ce- 

rere a lor s'a aflat, fără de cale fiind 

aeve dovadă, căci: moșii lor mărturisesc 

la acel zapis a vînzării c'aă avut acele 

" moșii satul: Leoşti şi ace bucată de loc 

“din uricul lui Ștefan Vodă și la uric ni- 

mic nu pomenește de satul Leoști fără 

"numai de ace bucată de pămînt, ce scrie 

c'aii cumpărat strămoșii lor Leoa și Pe- 

tru drept 47 zloți tătărăști și tot această 

bucată de pămînt aii fost din început și 

şezînd pe dinsa Leoa s'aii numit Leoști. 

Așa aii dat cunoștința noastră şi pe uri- 

"cul lor ce dovedeşte că dintr'o moșie s'aii 

făcut două, noi le-am dat în stăpînire 

numai moșia ce se numește I.coști din 

pîriul văci Sărăţii faţa despre apus, pănă 

în hotarul Șchiopenilor, care și la uricul 

lor scrie partea cea de către llan iar 
aux 

* preste pîrăă fața despre răsărit, în ho- 

tarul Spărieţilor, iarăși s'aii aflat că n'aiă 

"nici o treabă măcar c'aii mai arătat și 

această pricină că strămoșul lor Pătru ce 

este arătat” numele lui la uricul lui Ște- 

fan Vodă ar fi avut iaz pe hotarul Spă- 

rieţilor care să numește! și pănă acum 

iazul lui Pătru și cu această pricină ai 

“vrut ci 5ă cuprinză și o parie de loc 
din' hotarul Spărieţilor, dar cercetînd nvi 

S'aii aflat că acel iaz este pe hotarul Plo- 

"penilor ce este danie Sfintei Episcopii 

"de la Irimie Movilă Vodă, care sat este 
și hotărit împrejur, și fiind c'ai fost 

acel iaz pe loc Domnesc, nu le-am dat 

ascultare ne avind ci 'ispisoc de danie. 
de la vre un Domn pe acel iaz încă și 

aceasta s'aii duvedit că unde ai descă- 

licat acești oameni, satul din început s'aii 

chemat tot satul Cirligaţi, 'precuin nici 

"că i'aă putut tăgădui și cra pripus că 

sar fi înpresurat 'o parte 'de loc 'de Ciîr- 
ligaţi, cu hotarul Lcoștilor, fiind că sa- 
til lor să chiamă Cărligați numai noi 

"după stăpînire am dat hotarul pirăul văci   

Sărăţii și pe hotărîrea noastră, aii. rămas 

"satul fața despre apus, pe hotarul Leoș- 

tilor. Mărturisind. și ci că stăpînirea des- 

pre ambe părţi pînă în pîrăii s'ait stăpt- 

nit însă pentru satul Leoşti sai primit 
acești răzeși să ţie hotarul pănă în pt- 
răul Sărăţii, dar pentru acea bucată de 

loc ce mai cer ci să li se mai dea ne- 

odihnindu-se ci pe socoteala și hotărîrea 

noastră, li-am dat voe să-și caute jude- 

cata la luminat Divanul Mărici Tale și 

cum va alege Divanul, așa să rămie, a- 

ceasta înștiințim pe Măria Ta: vlet 

1756, lun. 9. 

Subscriși: Plecaţi robii Măriei “Tale: 

Vasile Buhăescul, vel Paharnic; Nicolae 

Cogălniceanu, biv-vel Căpitan». 

Cirligaţi,. Zraz, în pl. Ialomiţa: 

Balta, insula Baita, teritoriul co- 

munei  Bordușani, jud. Ialo- 
miţa, 

Cirligaţi, moșie; în jud. Teleor- 
man, pl. Călmăţuiul, com. Cîr- 

lizaţi. Prin cumpărătoare, s'a a- 
lipit la această moșie o parte 

din moșia Gongul, care se află 

"pe teritoriul comunei. Belitori, 

căt. Adincata, 

Ast-fel rotunjită, moşia Cir- 

ligaţi, cu trupul ei Gongul, se 

hotărește la S.-E. cu moșia 

Caravaneţi, la E. cu moșia Be- 

litori, de care o desparte Dru- 

mul-lui-Traian, la N. cu moşia 

statului Dorobanţul și la V. cu 

proprietățile locuitorilor din co- 

muna Vodă-Carol. 

Cirligătura, 7/asă, în partea de 

S. a. judeţului Iaşi. Se întinde 

de la N.-V. spre S.-E,, fiind a- 

șezată pe șirul dealurilor ce se 

prelungesc de-a :dreapta: rîului 

Bahluiul. Terenul săii este foarte 

accidentat, fiind întretăiat de o 
mulțime de văi, printre cari sunt 

- formate culmi,. dimburi și. po- 

dișe, pentru care i sa dat și 

numele de Cirligătura. 
„Se mărginește la N.-F. cu pl. 
Bahluiul, începînd de la Tirgul- 

Frumos și pînă la .tirgușorul 

“Podul -Iloaeti, iar de acolo cu   :Beciul, 

pl.. Copoul, pănă la satul Liţ- 

“cani; la E. cu plasa Stavnicul, 

„de la satul Liţcani spre S., pănă 

în marginea jud. Roman; la S. 
şi V. cu jud, Roman. 

Întinderea plășei e de 46524 

hect. 

Este formată din comunele: 

1. Buznea, cu satele: Buznea, 

Gănești şi Jora, în partea des- 

pre V. a plășei. 

2, Brăeşti, cu satele: Brăești, 

- Cristești, Buda, Albeşti cu Scor: 

țeşti, Prigoreni, Gugea, Valea- 

Oilor şi Făcuţi. Se întinde de 
la N. la S. plășei, din jos de 

Tirgul-Frumos. | 

“3. Sirea, cu satele: Sirca, 

Budăile (Frîncești), Lungani, 

Crucea, Cosiţeni, Mădirjeşti şi 

Goești. Şe întinde de la N. la 

S. prin mijlocul plășei. 
4. Sinești, cu satele: . Sineşti, 

Osoiul, Cotirgaci și Stornești, 

la S$, plășei. 

5. " Popeşti, cu satele: Popești, 

Rădeni, Obrijeni, - Doroşcani , 

 Hărpășești, Mădirjac, Frumuşe- 

lite şi Bojila. Se întinde de la 

N, la S. plășei, în partea des- 

-pre V. 

6. Păuşeşti, cu - satele: Pău- . 

şeşti, Dumești, Hoisești, Căcă- 

răzeni, Buţulucul, Holmul şi Sco- 

bilțeni. Se întinde de la N. la 

S., formînd marginea despre E, 
a plășei, 

7. Tirgul-Frumos, comună ur- 

bană, în capătul despre N.-V. 

a plășci. 

Din şirul neîntrerupt al dea.-. 

lurilor ce se află între: riurile 

Siretul şi Prutul, ramura ce se 

desface de la Poenele-Oancei 

din jud. Roman. (mai jos de 

“Tirgul-Frumos), cuprinde toată 
pl. Cirligătura, luînd diferite nu- 

- miri, după poziţiunile în care se 

află şi anume: Dealul-Mare, Bu- 

deanul, Horpazul, Scaiul, Lăcă- 

tuşeni, Prosia, Pleșul,. Bivolul, 

Recea, Simerași, Dea.
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lul-Viei, Găvanul, Goești, Trei- 

Parale, Viea-lui-Pascal, Cristești, 

Buda, Ciunca, Frăteni, Prigoreni, 

Hodoreanul, Sărăturile, Gorga- 

nul, Ineamănul, Țintirimul, Bos- 

"tanul, Aria-Vechie, Dealul-Şipo- 

telor, Bobeica, Brezila, Dealul- 

; Șepticenilor, al- Ulucilor, Sineşti, 

Izvorul, Căprăria, Cantocul, Po- 

_“noara, Săpăturile, Podobiţa, Her- 
tezul, Mohoriţa, Rața, Obrijeni, 
Doroşcani, Humăria, Ceirul, Man: 

galagiul, Florea, Pietrosul, Bal- 

ta-Ganei, Păuşeşti, Dumești Şi 

Chelbea. : 

Piraiele ce curg printre văile 

dealurilor plășei Cîrligătura, a- 

fară de riul Bahluiul, care trece 

prin marginea despre N.E. a 
plăşei, sunt: pîriul Bahluețul, ce 

intră în plasă pe lingă Tirgul- 
Frumos, curge spre E. şi la Po- 

"dul-lloaei, se varsă în riul Bah- 

luiul; piraiele: Sirca-V elniţei, Buz- 

nea, Buda, Coșeşti, Brăeşti, 

Ciorbolea, Făcuţi, Cristești, Sir- 

_ghii, Lacul, Ineamănul, Budan- 

cea, Lupul, Peri, Bostanul, Și- 

potele, Captarilor, Gorganul, To- 

rentul, Șepteceni, Vătroaia, U- 

luci, Mărgineanul, Osoiul, Şa- 

covăţul, Rădeni, Țiyănimea, Po- 

“peşti, Doroșcani, Chetrești, O- 

brijanca, Rogina, Păscăloaia, Ră- 

chita. Pietrosul și Pietruasa, 

De la V. la E, trece, prin 
partea de N. a plășei, şoseaua 
naţională și calea ferată, înce- 

pînd de la: Tirgul-Frumos și 

pănă la satul Liţcani, din jos 
de tirguşorul Podul-Iloaei, spre 

orașul Iaşi. Aceste căi înlesnesc 

comunicaţia cu orașele citate. 

Alte căi comunale și vecinale, 

înlesnesc comunicaţia cu satele 

şi' comunele: megieşe; princi: 

palele sunt: Drumul de la Tir. 

gul-Frumos spre E., ce trece 
prin mijlocul plășei prin satele: 

Cristești, Brăești, Goeşti, Cru- 

“cea, Popești, Scobilțeni și Po- 
- “dul-Iloaei; de la Podul-Iloaei, la   
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Păuşeşti și Hărpăşeşti; de la 

Tirgul: Frumos, la Buznea și Gă- 
nești. 

Din 46524 hect., întinderea 

suprafeţei plăşei Cirligătura, se 

cultivă 10622 hect. pentru ce- 

reale ; 103 hect. sunt acoperite 
cu vii şi 15435 hect. cu păduri, 

din cari: 11297 hect. sunt pro- 

prietate particulară şi 4138 hect. 
a statului ; 20464 hect., sunt 

acoperite de imașe, finaţe, ape, 

livezi. și locuri pentru așezarea 

satelor. | 

Pămintul cultivat produce tot 

- soiul de cereale, de o calitate 

bună. Imașurile întinse şi fîne- 

țele înlesnesc creșterea vitelor, 
cari sunt în număr de 36075 

capete, din cari: 12104 vite 

mari cornute, 19054 oi, 372 ca- 

pre, 947 cai și 35097 rimători. 

Comerciul constă în vinza- 

rea productelor, cerealelor, a 

vitelor şi a lemnelor. 

Sunt 16 mori de apă, 8 de 
- aburi şi o velniţă, 

Plasa Cirligătura este locuită 
de 2994, familii sai 13703 su- 

flete, din cari: 6998 bărbaţi şi 

6705 femei. Din aceștia: 13447 

sunt Romini, 226 Izrailiţi, 19 

Germani, 13 Poloni, 13 Unguri, 

6 Ruși, 2 Greci și 1 Francez, 

„Această plasă se adminis- 

trează de un sub-prefect cu 

reşedinţa în tirguşorul Podul: 

Iloaei. 

Numărul bisericilor ortodoxe, 

“este de 24, cu 17 preoți, 18 

cîntăreţi și 13 eclesiarhi. 

Școli sunt 12, cu 12 învăţă- 

tori și .cu o .populație școlară 

de 349 elevi și 34 eleve.. - 

Cîrligăţile, Zac, în jud. Ialomiţa, 

'pl. Borcea, insula Balta, com. 

Dichiseni. 

Cîrligei, căzuu, în jud. Gorj, co- 

muna Cîrligei. Se.întinde pe o 

suprafaţă de 6şo hect. Este si-   
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tuat pe ambele maluiii! ale pi. 
riului Galbenul, la S.-E. de Bum- 

beşti-Piţicul. Prin el trece 'şo- 
seauă Horezul-T.-Jiul şi șoseaua 

ce merge la Zorleşti. Are 180 

familii, cu 800 suflete, din cari 
132 contribuabili. Are: 2. bise- 

-rici, deservite de 2 preoţi şi 2 

- dascăli;-o școală frecuentată de . | 

62 elevi; 4 mori; 22 fintîni. Lo- 

cuitorii posedă: go cai, 580 vite 

- mari cornute, 753 oi, 277 porci, 

37 capre, 2 căruţe cu'cai, 43. 
care cu boi. Sunt 26 stupi.. 

Şoseaua, națională care trece 

prin centrul comunei, o Icagă în 

partea de N.-E. cu jud. Vilcea 

şi la S.-V. cu T.-Jiul. Moșia a- . 

parţine locuitorilor moșneni.. 

Cirligei, deal, la E. comunei Zor. 

leşti, jud. Gorj, pe malul drept 

al Calnicului. 

Cîrligele, co. rur., în pl. Ora-. 

şul, jud. R.Sărat, aşezată pe. 

sirtul Mera. : 

Este așezată în partea de N. 

"a judeţului, la 34 kil. spre N. 

de orașul Rimnicul-Sărat, şi în. 

partea de V. a plășei Oraşul, la: . 

4 kil. spre N: de com. Coteşti, 

reședința plășei. Comunele în- 

vecinate sunt: Bonţeşti la 3 kil., 

Goleşti .şi Broșteni la 6: kil,, 

Faraoanele la 7 kil. 

| Se mărginește la N. cu căt, 

Dălhăuţul (al com. Faraoanele), . 

de care se desparte prin 'pîriul 

Valea-Dălhăuțul; la-E. cu mo- 
şia particulară Șuţul, pendinte 

de com. Golești; la S. cu 'com: 

Blidarea, de care se desparte 

prin piriul Mera; şi la V. cu: 

com. Bonţeşti. 
Apele cari o udă sunt. pi- 

raie neînsemnate formate de ploi 

și cari sec vara, aşa sunt:: pi- 

riul Dălhăuţul-la N., pîrtul Me- - 

„ra la S. In com. sunt 4 puțuri. 

E formată dintr un Singur: sat:. 

Cirligele.. ” a
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Suprafaţa com. este de 763 
hect.; din cari 18 hect, ocupate 
de -vatra satului, 688: hect. ale 

„locuitorilor și 57 hect. ale pro- 
„ prietăţii private, 

„. Populaţia este de 240 familii, 
sai 973 suflete: şor bărbați şi 
472 femei; 402 căsătoriți, 503 
necăsătoriți, 66 văduvi, 2 di- 

„ Vorțaţi. Ştii carte 167, nu știi 
„'806.- 

„Sunt două biserici: Una, cu 
- Bratul Sf. Voevozi, este de 

lemn; bătrinii spun că s'a fun- 
- dat cam în anul 1730 de către | 
locuitorii Albu Capanu, Pastia 
A. Capanu, preotul Tudorache - 
şi Vlad Frunză. A doua, cu hra: 
mul Sf. Nicolae, este construită | 
de birne; se zice că s'a fun- 
dat în anul 1740 de proprietarii 

„. Şonțu, Moșoiu .și familia Vinti- 
lescu. Fie-care biserică are cite 
17 pogoane pămint, și 200 lei 
venit de la comună și sunt de- 
servite de 2 preoţi şi'2 para-: 
cliseri. 

Este o şcoală. de bei, fun.. 
dată în 1846, de locuitori; are 
1 învățător, și e frccuentată de 
52 elevi. 

Loc. posedă: 22 pluguri; 766. 
172 boi, 

"65 vaci, 51 cai, 28 epe, 384 
oi și 66 rimători. Sunt 34 comer-. 
cianţi, din cari 3 băcani, 3 cîr-:], 

capete vite, din cari: 

-ciumari și 3 măcelari. . 
Căi de comunicație sunt dru- 

murile vecinale: spre Focşani; 
spre Bonţești-Faraoanele; spre 
Golești; spre Coteşti şi Plăi-i 
nești-Rîmnicul-Sărat. 

Sunt 176 contribuabili, Veni-: 
„ turile sunt de 5708 lei, 63 bani,. 

iar cheltuelile de 5518 lei, 93 b.' 
In raza comunei .se află așa. 

: * numitele metereze: niște redute. 
.. făcate în pămînt de artileria Aus-: 

triacilor, în timpul războiului ce: 
ai avut cu i Turcii, în anul 1789.: 

„Cirligele, doc îsolat, la 8 kil. de.   

parte de vatra comunei Căli- 
. mănești, plasa Cozia, judeţul 
Vilcea. 

Cîrligele, pădure particulară, su- 
pusă regimului silvic, pendinte 
de com. Brezoiul, plaiul Cozia, 
jud. Vilcea, 

Cirligele (Lacul-cu-), mlaștină, 
în com. Lipia, judeţul Buzăă, în | 
apropiere de pădurea Cringul, 

- a orașului Buzău. 

Cirligeni, mahala, în com, rur. : 
Samarinești, plasa Motrul-d.-s,, . 
jud. Mehedinți... 

Cîrligi, con. rur., în plasa Piatra” : 
“Muntele, jud. Neamț, situată î în, 
drumul ce duce de la Girovul spre! 

" Uscaţi. Se mărginește la S.E.: 
cu com, Șerbești; la N. cu com. 
Dragomirești și Uscaţi, de cari 

se desparte prin dealurile Cornii: 
şi Socii; la V. cu com. Bodești-: 
Precistei și Dobreni. 

Terenurile sale sunt acciden-! 
„tate, aplecîndu-se către V. spre: 
Valea-Cracăului și traversate de'|. 
văi adinci în direcțiune. N.-$. 
„Este. formată din satele şi că-i] 

Cirligi, Soci, Dragomi-! 
rești, Dudești, Vadul și Valea-: 

tunele: 

Albă. Are o populaţiune de 1 149: 
„suflete, cu 326 capi de. fami-: 

lie, cari locuesc în 297 case.i 
Sunt: 

$9 văduvi (46. văduve), 3 divor- 
țaţi; 242 băcți şi 264 fete. 
Sunt 17 străini. Știii carte 154 
persoane, nu știii 995. 

Dintre locuitorii împroprietă- 
riți în 1864, sunt: 72 cari stă- 
pînesc înşi-şi locurile lor; 58 ca 

.. urmaşi; 41, cari de și insuraţi ș și. 
cultivatori de pămînt n'a nici 
un fel de proprietate. 
“Numărul vitelor în comună 

este de 732 capete. 

Aci se află: 3 biserici, de: 

  

546 bărbaţi, 603 femei; 
583 neiînsurați, 474 căsătoriți, 

  

„. servite de 3 preoți și ş eclesi- 
arhi; o școală, ” cu un învățător 
plătit de stat;.o clădire nare, 

Incuinţa proprietarului moşiei; 4 
mori de apă. Sunt4 dulgheri; 
8 rotari; 4 ferari; 3 cizmari, 

Budgetul com. e de! 4053 lei 
| „la ven. şi de 3760 lei la chelt, 

Comunicaţiunea c cu satele veci- 
nașe se. face prin: şoseaua jud, 

. Girov-Tupilaţi; prin şoseaua co- 
munală - Cirligi-Corni, Bodești- 
Precistei, începînd de la kil. 15 
al precedentei și : terminînd în 
dreptul kil: 13 al şoselei Piatra- 
Neamţu (lingă satul. Bodești- 

| Precistei); printr'un drum na- 
tural ce duce din sat. Cirligi 
în Dușeşti și Soci; prin. alte 
drumuri naturale, ducind la di- 
ferite localități. 

“Cirligi, com. rur. ÎN jud. Roman, 
plasa Siretul-d. -., spre .S. -S.-E. 

„de oraşul Roman şi la o de- 
părtare de 20 Kil. de el şi de 
19 de reședința “plăci, Este 
așezată pe șes. E compusă din 

"satele: Cirligi și Ruptura, cu 
reședința comunei în satul Cir- 
ligi. Are 445 capi de familie, 
sai 1799 suflete, din cari 330 
contribuabili; locuesc în 392 
case. Ştii carte 39 persoane. 
Locuitorii ati 983 capete de vite. 
Ia com. sunt: “biserici: una 
de zid și "alta de lemn ; o școală 
mixtă, care în anul 1886—87 
a fost frecuentată de 13 elevi (10 

. băeți și 3 fete). Veniturile anuale 
“ale comunei sunt de lei 3246, 69 
şi cheltuelile de lei 3165. Este 
legată cu orașul Roman prin 
şosca. 

Cirligi, sat, în com. . Cirligi, plasa 
- “Piatra: Muntele, jud. Neamţu. E 

situat la 18 kil. depărtare” de 
orașul Piatra, pe dealul cu a. 
celași nume. 

- Are o populaţie de 470 locui- 
tori. |



. 

CÎRLIGI 

- . - - . p- t In acest sat se află: reședința 
autorităţilor comunale; o biseri. 

„că, deservită de 1 preot şi 2 
eclesiarhi; o școală, frecuentată 

- de 67 elevi; o clădire mare ce! 
servește de locuință proprietaru- | 
lui moşiei Cirligi; .2.'mori. de! 
apă. Sunt aci 6 rotari; 2 fierari; | 
2 cizmari, Numărul vitelor € de: 

350. 

Cirligi, saţ, în jud. Roman, plasa 
Siretul-d.-j., com. Cirligi,. spre: 
S.-S.-E. de oraşul Roman şi 

la o depărtare de 20 kil. de el, 

şi de 19 de. reședința plăşei.; 
Este -aşezat pe șes. Este. reşe-, 

dința com. Cirligi. Are o po-i 

pulaţie de 194 capi de familie,. 
saii 704 suflete, din cari 148: 

contribuabili; locuesc în 179 
case. Știu carte 22 persoane. 
Sunt 533 capete de vite. Are 

o biserică de zid; o şcoală 
mixtă, care în anul 1886—837 

a fost frecuentată de 13 elevi 

(ro băeţi și 3 fete) din 36 înscrişi. 
Este legat cu orașul Roman 
prin şosea. Acest sat cu moşia! 

înconjurătoare și împreună cu' 

moșiile; Allești, Sohodolul și: 

Ruptura, aparţineai familiei Vor- 
nicului Alecu Catargiu. i 

Cirligi, iaz, în com. Cirligi, pl. 
Piatra-Muntele, județul Neamţu. 
Este format din scursoarea pi- 
riiașului Dubărca. Osebit de a-, 
ceasta însă, în această comună, 
lingă satul Cirligi, mai sunt încă: 
vr'o 3 iazuri, cari poartă același 
nume. 

Cirligi, moșie, pe cuprinsal com. 

& 

-cu acelaşi nume, pl. Piatra-Mun- 
tele, jud. Neamţu. | i 

“Cirligi, pădure, la V. com. Ne- 
- grilești, plasa Nicorești, judeţul 
+ Tecuciii. 

Cirligi (Dealul- de-la-), ea/, 

'P 
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=. în jud. Neamţu,.coin. Cirligi, pl. 
” Piatra-Muntele, Se află în pre- 

lungirea dealurilor ce vin din 
com. Perbești. 

Cârligul, con. rur., în plasa: Mol- 
dova, jud. Roman, spre N.-V.: 

“de orașul Roman şi la o depăr-: 
tare de 18 kil. de el şi de 
kil. de reședința plăşei. Este for.! 
mată din. satele: Cirligul, Breţ- 
'cani şi Cîrligul- Ghirăești, cu re-: 

şedinţa 'com. în satul! Cisligul.. 

"Are 164 capi de familie, sati 688 ;|- 
133 contri- |: suflete, din cari 

" buabili; locuesc în '159: case. 
Știii carte 66 persoane. Sunt 385; 
capete de vite. Pe teritoriul ei sei 

găsesc vii...Are o biserică; o, 

1886—87, a fost frecuentată de: 
36 elevi din Gr înscrişi. Ține de: 
circumscripţia fiscală Dulceşti.: 
Venitul anual este de lei 1422,46: 
şi chelt. de lei 1419. Este le-: 
gată cu :oraşul Roman prin şo- 
sea. 

Cirligul saz, pl. Jiul-de-mj., com. 
Bucovăţul, jud. Dolj. Are .5o2: 
suflete, (260 bărbaţi şi 242 fe. 
mei), cari locuesc în. 180 case 

şi 5 bordee, Știă carte 50 lo- 
cuitori, 

Copoul, com. Copoul. E situat 

la poalele dealului Şorogari, pe 
coasta, vestică. Are o populaţie 
"de 77 familii, sai 177 locuitori; 
o biserică, deservită de 1 preot, 

I cîntăreț şi 1 eclesiarh. .: 

“In marginea de S.-V. a sa. 
tului se află iazul Cirligul, bo- 
gat în pește. i 

Numărul vitelor e de 511 ca- 
„pete, din cari 164 vite mari cor- 

nute, 310 oi, 9 cai și 28 rimă- 

tori, 

Cârligul, ses, în jud. Roman, pl.Mol- 
dova, com. Cîrligul, spre N.-V. 

I7:|: 

'“Cîrligul. 
şcoală prim. mixtă, care în anul: |. * 

  

_CÎRLIGUI-GL.ODEANUI, 

de orașul Roman şi la o depăr- 
tare de 18 kil. de cl și de 17 
Fil. de reședința plășci. Este a- 

șezat' pe deal. Este reședința 
comunei Cîrligul, Are 127-capi 

„de familie; 11ş contribuabili; 
“544 locuitori, din cari 43 ştiu! 

carte și cari locuesc în 126 

“case. Sunt 311 capete de vite. 
Se cultivă aci viea. Arc o bi-: 

serică -de lemn ; o şcoală mixtă, 
care a fost frecuentată (1886. -37) 

"de 36 elevi din 61 înscriși. Este 
legat de orașul Roman prin şo- 

sea. Acest sat este alcătuit din 
"2 părți: Cirligul. Ghirăești și Cîr- 
'ligul-Răzeși. - : 

Vezi “Trupurile- de- Pă- 
dure, jud, Muscel. -: 

Cîrligul, dată, în pattia dreaptă 
“a Prutului, spre. E. de :satele 
Popești. și. Lunca, com. Lunca- 

Banului, pl. Prutului, jud. Fălciu, 

Cârligul, iaz, în marginea de S.- 

V. a satului “Cirligul, din com. 

Copoul, pl. Copoul,. jud. Iași. E 

bogat în pește. Din acest iaz. 
se formează pîriul Căcaina, ce 

- trece -prin. partea de E. a ora- 
șului. lași. . - 

. „| Cărligul, pădure a statului, pl: Jiul. 
Cirligul, saz, în jud. Iași, plasa | | de-mj., comuna Bucovăţul, jud. 

Dolj, satul Cîrligal. Felul arbo- 
rilor ce se găsesc sunt: cer, ste- 
jar, gîrniță și gorun.. 

Cirligul, zriva/, jud. Brăila, la 
E. com. Vizirul, aproape de Du- 

-nărea-Vechie: unește lacul Ro- 
tundul cu lacul Fusarul. 

Cirligul-Ghirăeşti, partea des- 
pre E. a satului Cirligul din 

pl. Moldovei, jud. Roman. : 

Cirligul - Glodeanul, co. zur. 
(Vezi Glodeanul-Cirlig, judeţul 
Buzău),



„_ Cîrlogani, com. 

CÎRLIGUL-GOŞA . 

Cîrligul-Goşa, fineafă, în jud. 

Buzăi, com. Sibiciul-d.-s., aflată 

pe locul dintre Muscelul-Cărăi- 

mănesc și Ceauș-Bucur. 

"Cîrligul-Inalt. Vezi Dosul-Cur- 
ței, jud. Vilcea. 

Cîrligul-Mare, căzuu, al com. Glo- 

deanul- Cirlig, județul Buzău, 

Are 820 loc, și 231 case. 

Cîrligul- Mare, zoșie, a statului, 

pendinte de mănăstirea Văcă- 
reşti, în com. Glodeanul-Cîrlig, 

jud. Buzăi. Are 2930 hect., din 

care 820 s'a dat însurățeilor. 

Cirligul-Mic (Tăbăceni), moșie 

a statului, pendinte de Slobozia 

şi. Stavropoleos, în com. Glo- 

deanul-Cirlig, jud. Buzăii, acum 

dată în loturi locuitorilor. Are 

857 hect., mai toate arabile, 

Cirligul-Mic (Tăbăceni-Apos- 
tolache), căzun, al com. Glo- 

" deanul-Cirlig, jud. Buzăi. Are 

150 loc, şi 47 case. 

| Cirligul-Răzeșşi, /artea despre 

V. a satului Cîrligul, din plasa 

Moldovei, jud. Roman. 

Cirligului (Pădurea-), pădure, 
„în partea de N.-V. acom. Dobiîr- 

ceni, pl. Ștefăncşti, jud. Botoșani. 

Are o întindere de 71 hectare 

şi se exploatează. 

Cîrligului (Piriul-), piriz, izvo- 
rește din pădurea Cîrligul, com, 
Dobirceni, pl. Ștefănești, jud. Bo- 

„ toşani, și se varsă în pîr. Corogea, 

tot pe teritoriul com. Dobirceni. 

Cîrligului (Valea-), za, prin 

care curge piriul Cîrligul, din 

com. Dobirceni, pl. Ștefănești, 

jud. Botoşani. 

7ur., în partea   

510 

cea mai de N.a plășei Olteţul- 

" Oltul-d.s., jud. Romanați. E si- 
„tuată lîngă riușorul Beica şi la 

poalele Strejeşti (247 m. altitu- 

dine), departe de Balș de 19 

kil., și de Caracal de 46 lil. 

E formată din satele: Cirlo- 

gani (1057 locuitori), . Scorbura 

(100 locuitori), şi Stupina (100 
locuitori). Are 248 contribua- 

bili; 205 capi de familie; în to- 

tal 1257 suflete, din cari 637 

bărbaţi și 620 femei; 452 căsă- 

toriți şi 805 necăsătoriți. Vite 

mari cornute: 520, vite mici 

1075 şi porci 624. Are 7 cîr- 

ciumi. Budgetul comunei este 

de 2058 lei la venituri, şi de 

2052 lei la cheltueli (1886-87). 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Niculae (1882), deservită de 1 

preot și 2 cîntăreți. 

In o depărtare de 2 kil. spre 

S.-V. de sat se află o ruină de 

biserică, în Valca-Trestii, făcută 

„de cărămidă groasă. 

Cirlogani, com. rur., pl. Olteţul- 

d.-j.„judeţul Vilcea. E compusă 

din 2 cătune:. Cirlogani şi Bă- 

roiul. Este numită ast-fel după 

pîriul Cirloganul. Este situată 

pe văile Cirloganul şi Teleșul, 

pe malul sting al Oltețului, cam 

la. 80 kil. departe de reședința 

judeţului şi la 34 kil. dea sub: 
prefecturei. 

__Are o populație de 515 locui- 

tori (275 bărbaţi şi 240 femei). 
din cari 100 capi de familie; 

170 contribuabili. Locuesc în 

120 case. 

In comună eo biserică, fon- 

dată la anul 1815, de răposaţii 

Preotul Vlad și Ion G. Cernă- 

tescu, 

Meseriași sunt: 4 cojocari, 5 

dulgheri, 3 rotari şi 2 timplari. 

Produsul muncei îl desfac la 

Craiova și Tirgul-Bălceşti. 

In comună sunt 20 cai, 60 

boi, 20 vaci, 40 capre şi 140 oi. 

  Cirlogani, 

  

CÎRLOGANUL 

„Pe riul „Olteţul, în raionul co- 

munci, este o moară. 

Loc. împroprietăriți la 1864 

sunt 22, pe 58 hect., în moșiile 

d-lor Const. Mărgăritescu şi Ion 

"G. Cernătescu; restul de locui. 

tori sunt moșneni. 

Știu carte. 30 bărbați și 2 

femei. 

Se fabrică aci anual pănă la 

1500 decalitri ţuică. 

Comuna are aproximativ 1400 

hect. pămînt. 

Veniturile se urcă la 1715 

lei anual. 

“ Cirlogani e udată de vălcelele: 

Cirloganul, Roscăi şi Teleșul. 

sal, face parte. din 

com. rur. cu acelaşi nume, pl. 
Olteţul-d.-j., jud. Vilcea. Are o 

populaţie de 426 locuitori (225 

bărbaţi şi 200 femei). Aci e re- 

ședința comunei, Copii în vir- 
stă de şcoală sunt 59 (34 băeți 

şi 25 fete), 

Cirlogani, dea!/, în raionul comu- 

nci Cîrlogani, jud. Vilcea, pe 
care sc cultivă 30 hect., şo arii 

vie, 

Cirlogani, moșie, a Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucuresti, jud. 

Romanați, cu o întindere de 

1447 pog., din cari 1318 pog. 

pădure, producind o arendă a- 

nuală de 960 lei. E pendinte 

de schitul Șerbănești, din jud. 

Vilcea; se află lingă comuna 

Cirlogani, pl. Olteţul-Oltul-d.-s. 

Cirlogani-Tetoiul, păzure par- 
ticulară, supusă regimului silvic, 

pendinte de comuna Cirlogani, 

pl. Oiteţul-d.-j., jud. Vilcea. 

Cirloganul, vale, comuna Cirlo- 

ganul, pl. Olteţul-d.j., judeţul 

Vilcea, Udă partea de E. a co- 

munei şi se.varsă în riul Ol- 

tețul.



CÎRLOMANUL 

Cîrlomanul, cătun, în com. Pu- 

tinetul, din pl. Călmăţuiul, jud. 

Teleorman. Este situat pe vale, 
“între dealul care duce la com. 
„Salcia, la depărtare de 2 kil. 

* de com. Putineiul. 

Prin acest căt. trece şoseaua 

vecinală care pune în legătură 

com. Putineiul cu com. Salcia 
"şi ca: cele-lalte comune de pe 

“valea Călmățuiului. 

Are populațiune de ş60 su- 

fete, din cari 92 contribuabili, 

"Biserica din acest cătun este 

foarte vechie; inscripţiunea de 

la intrare, în literile cirilice, s'a 

șters.. 

Cirlomanul, pute, în prelun- 

gire către N. a ramurci mun- 

telui Cozia, jud. Neamţu. Este 

situat pe teritoriul de hotar în- 

tre comuna Gircina şi comuna 

Doamna.: 

Cîrlomanul, zise de munte, situat 
spre N., în prelungirea ramurei 

Cernegura, pe teritoriul com, 

Doamna, plasa Piatra-Muntele, 

județul Neamţu. Aici se gă- 

sesc, în formațiunea păturilor, 

depozite de Bonarowka, cu les- 
pezi ce aii urme numeroase de 

solzi şi de pești; conglomerate 

din zona inferioară a formaţiunei 

cu sare, şi marne salifiere care 

se întind pănă în malul Bistriţei; 

adevărate depozite 'de meneli- 

turi nu. sunt, 

Cirlomăneşti, căluu, al comunei 
Gura-Nișcovului, judeţul Buzăii 

Are 3 subdiviziuni: Cetatea, 

Pleșea și Sătucul, cu :0 popu- 

-“laţie de 400 locuitori, care locu- 

-esc în 86 case. 

Cîrlomăneşti, com. Tur în pl. 

Corodul, jud. Tutova, spre S. 

de Birlad, la marginea judeţu- 

“lui. Are 966 locuitori (din cari. 
_ 104 știi carte), din cari 200 con: 

o
p
 

  

Il 

tribuabili; 250 case. Este  for- 

- mată dintrun singur sat: Cir- 
lomănești. Se cultivă viea pe o 

suprafață de 71,50 hect; și live- 

zile cu pruni, pe o suprafață de 

550 hect. Comerciul se face de 

15 persoane. Are o moară cu 
vapori. În sat este o școală pri- 
mară de băeţi. 

“Veniturile sunt de 7798 lei 

13 bani. 

Cîrlomăneşti, 4/azoă, în apro- 
piere de vărsătura riului Niș- 

covul în Buzăii, jud. Buzăii, cu 

0 pozițiune strategică, dominînd 

ambele văi şi oprind înaintarea 

în susul lor. In partea de S,, 
ne mai avînd nici un obstacol, 

se poate vedea ori-ce mişcare 

pănă în Dunăre. In jurul săă 

s'au dat mai multe lupte şi se: 
văd încă urme de fortificaţii. In 

apropiere e tumulul Cetatea. 

Cirlomăneşti, moșie, în comuna 

Gura-Nișcovului, jud. Buzăii, Are 

160 hect., din care şo vie şi 

IIO pădure, proprietate a moș: 

nenilor Cirlomănești. 

Cirlomăneşti, z/azoă, în partea 

de S.-E. a satului Cîrlomănești, 

jud. Tutova. 

Cirlomăneşti, șes întins, spre N.- 
V. de satul Cirlomănești, jud. 
Tutova, 

Ciîrlomăneşti (Gura - Izvoru - 
lui-), moșie, în com. Nișcovul, 

jud. Buzău, proprietate a. sta- 

tului, pendinte de Episcopie. Are 

700 hect., din cari 498 pădurea 

Miera saă Adincata., Restul de 

202 hect. s'a vîndut şi constă 

din arături, vii cu embatic, li- 

vezi, etc. și două mori, . 

Cîrlomăneşti(Viea-), proprietate 
a statului, pendinte de mănăs- 

tirea Berca, în jud. Buzăi, com. 
S 

  

“ CÎRNA. 

Gura-Nișcovului, cătunul Săseni- 

Noi, Are vie și puţin loc sterp. 

Cirlovoaia, câfuu, al com. Mără- 

cineni, jud. Buzăi. Are 190 loc, . 
şi 4 case, 

Cirlovoaia, mojie, în com. Gura : 
- Nișcovului, căt. Săseni- Noi, ju: . 

dețul Buzăă. Are 130 hect;, din 

cari 80 păduri, restul arătură 
şi vii. 

Cîrlovoaia, zădure, în com. Va- | 

lea-Teancului, căt. Zoreşti, jud. 

Buzăii, avînd 97 hect. întindere. 

Cîrlovoaia (Lipianca, Popeas- 

ca), pădure, în com. Grăjdana, 

- jud. Buzăii, avînd aproape 340 
hect. întindere. 

Cirlovoaia (Poiteasca), moșie, 

în com. Mărăcineni, jud. Buzăi, 
Are 435 hect., din care 380 a- 

rabile, restul prund și crivină. 
Are 2 mori pe apa Buzăului. 

Cîrna, com. zur. din pl. Balta, 

jud. Dolj, la 51 kil.departe de 

Craiova și la 10 kil. de reşe- - 

dinţa plășei Măceșul-d.-s, 

E situat pe loc șes, lingă balta 

Cîrna. Șesul se numește Cirna. . 
Se învecinește la E. cu com. 

Măceșul, la V. cu Plosca,la N. . 

cu Goicea-Mare, la S. cu Du--: 

nărea. Limita de V. este formată * 

de Movila-Gogăi și de apa riu- 

„lui Dăsnăţuiul. Limitele de N. 
și de E. sunt formate de mo- 

vile; iar limita de S. de Dunăre. 

Pe teritoriul ei se găsește: 
Balta-Cirnei, cu o suprafață de - 

500 pog., și care începe din 

com. Bistreţul și se termină la 

punctul numit Țicbanul, pe mo- 
șia Cirna, . 

“Iazuri și gildae sunt multe, - 

formate fiind prin revărsările Du- 

nărei, Pe Dunăre; în dreptul co- - 

înunel; se găsesc zmiîrcuri cu tufe:



"toane; 

CÎRNA. 

de trestie, tufărișuri numite” ză- 
locuri izolate; - fîntîni se 

găsesc, în toată comuna multe. 

Cirna-. este udată de apa 
„ Dăsnăţuiului ce. are scurgere 

în balta Cirna. Curge prin V. 
„Comunei, cu îndreptarea de la 
N=V.S.-E. - Sunt două vaduri, 
unul la punctul numit: Podul-de- 
Pămînt şi altul la punctul numit 
Buștila. 
In anul 1875—76 : a fost u- 

nită cu com, Goicca-Mare. Azi 
se compune dintr'un singur că- 
tun, numit Cirna. o 

In marginea Dunăre se vede 
o cetate de cărămidă, ale cărei 

„„urme, se pierd din ce în ce, căci 
„cînd Dunărea vine „mare „rupe 

“rică, zidită 
„care se ruinase. Pe ruinele ei 

- una cîte una din cărămizile sale, 

Se afla în comună o bise- 

la anul 1852 și 

S'a ridicat azi alta, cu cheltuiala 
„ locuitorilor. Are - „hramul Sfinţii 
Vocvozi. - 

"Școala este mixtă; funcțio- 
nează din 1863; e construită 

„de: comună; are o proprietate 
„de $!h hect. şi o împrejmuire de 
„Thect. În anulșcolar 1892—93 aii 
urmat regulat la școală ş3 băeţi 
și “8 fete, din 70 băeţi și 90 
fete în virstă de școală. Știu 

„ carte .110 locuitori, din cari 97 
bărbați. şi 13 femei. 

Populaţia este de 1470 loc., 
: din cari 700 bărbaţi și 736 fe- 

mei. După legea rurală din 1864 
„sunt 259 împăminteniți, iar după 
«cea din 1879 sunt 40 însurăței, : ! 

Case sunt 322. Toate sunt 
„ de pămînt bătut. 

Suprafaţa teritoriului comu- 
nal este de.223 hect. Din a- 
cestea sunt: 2550 pog. arabile, | 

„.. 500 -fineaţă, 300 izlaz, lac şi 
teren sterp 2000 pog., pădure |i 

„„de'salcie numită Zătoane ca la 
.: 500 'pog. 

“Moșia numită. Cirna sati mo- 
“sia Măceşul. aparține statului. 
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“Arenda este de:81150, pe pe- 
riodul 1884—94. Suprafaţa vin- 

- dută este restul pănă la 339 
„hect. şi 5128 m. p. rămasă. In 
loturi mici sunt date 183 lo- 

turi. In loturi mari 29, din care 

7 loturi de cîte 25 hect. și 22 

- cite 10 hect. . 
Pădure este în intindere « de 

500 pog. pe moşia Cirna. Iste 
compusă numai din sălcii. Atit 
pădurea cî: şi moșia aparțin 

- Statului şi aparţineau altă dată 
mănăstirei Arnota. 

Fineţe sunt 500 pogoane. 
Viile aparţin locuitorilor și 

se găsesc pe pămiatul lor. 

Locuitorii își desfac produc- 
tele la schelele Bistrețul și Gi- 

ghera. Împortă bumbacuri, stăm- 
buri, pentru îmbrăcăminte şi 

cele necesarii casei, asemenea 
și lemhe-de construcţie. La Băi- 
lești se duc cu pește și cu vite, 

Comunicaţia se face prin șo- 

sele comunale, cari pun în legă- 

turi com. la N. cu Goicea-Mică, 
la E. cu Măceșul-d.-j., iar la V. 
cu Plosca, peste piriul I Dăsnă- 
țuiul. a 

- Aci, la 1877, în lunile lunie 
și Iulie, în timpul războiului pen- 
tru independenţă, se aflăii stațio- 
nate comp. i şi 4 ale batalio- 
nului III de vinători. 

„î.? Veniturile comunei pe exer- 
- ciţiul 1893—94 ati fost de 3387 

lei, 55 bani. 

Cheltuelile comunei pe e acelaşi 
»„ an ai fost de 3163 lei, 20 bani. 

Vite cornute 300,.și oi 20. 

Cirna, sat, „pl. Balta, com. Cirna, 
jud. Dolj, cu reședința primă- 

i - iei, 

! Ctrna, altă nuntre a satului Gu- 
noaia,.com. Burdusaci, jud. Te- 
cucii, 

x 

Coreei Vii Goicea-Marc, jude. |! 
țul Dolj. 

  

  

  

„prin com. 

Cîrna, dea?, în com. 

Cirna, va/e, 

CÎRNEL (CIMPIA: =) 

Cirna, baltă, pl. Balta, com. Cîr- 
na, jud. Dolj, ce se întinde- şi 

Măceșul-d.-j., unde 
se cunoaște sub numele de Bal. 
ta-Mare. Comunică în partea de 
E. cu balta Nedeiul, prin girla 
Graviţa și cu balta Sglavociul 

prin girla Icleanul. 

Cîrna, movilă, în comuna Cotul. 
Ciorii, jud. Buziiii, lingă viroaga 
Cotora. 

rur. Bilta- 
ncle, pl. Motrul-d.-j., „În. Me- 

| hedinţi, 

în com. rur. Bilta- 
nele, pl. Motrul-d..j., jud. Me- 
hedinți. 

Cirna, â/cea, în com. Cioceşti- 
Mindra, jud. Teleorman. Incepe 
din dreptul comunei Urlueni, la 
N.-E., și se termină în satul Min- 
dra. Printr'insa se scurg apele 
ce se formează din ploi, în riul 
Cotmeana. 

Cîrneasca saii Croitori, vă/ce- 
lușă, în jud. Vlașca, ce _merge 
prin Petreşti-d.-s. și dă în va- 
lea Desa, care se varsă în Neaj- 
lovul, 

Cîrneciul, zezer, jud. Brăila. E si- 
tuat în ostrovul Bregoloiul, la 

| "S.-E. de ostrovul Rotundul, 

Cirnei (Dealul-), dea/, în jud. 
Ialomiţa, plasa Ialomiţa-Balta, 
lingă satul Piua-Petrei. 

Cirnei (Dealul-), dza/, capul dea- 
lului Ursului, jud. Tecuciă, unde 
a fost satul, şi care s'a mutat 
în locul de astă-zi, numit Gu- 

„-noaia, - -Cirna, sau „Bahniţa, com, 
, Răchitoasa, - 

s 

! Cirnei: (Cimpia- -),- cîmpie (Vezi 
„. Dăroaia, jud, Vilcea). :



„CÎRNEĂ GĂGURA-).. - 

Cîrnei (Măgura-), inăgură, în 
com. Băsești, pl. Călmățuiul, ju- 
„deţul Teleorman. 

Cirneşii, mahala: în com. „rur. 

Severineşti, pl. Motrul-d. -s. ju 
- dețul Mehedinţi. 

ă Cirnitura, doc, cu: “prăpastie a- 

dincă, jud. -Bacăi, pl. Bistriţa- 
dj. com. Călugăra- Mare. 

Cirnitură, firii, curge pe moşia 

" Buzeni, com. Bălușeni, pl. Tir- 
sul, jud. Botoșani; și se varsă 

în .piriul Drăsleuca. 

“Cîrnul, schi4, pendinte de măriăs- 
tirea Căldărușani, com. -Rușia- 

-"văţul, jud. Buzăi, zidit la 1536 
de -Mircea- Vodă și Doamna 

- Chiajna. E cea: mai vechie bi- 

“serică din judeţ. La 1643 a fost 

reparată de Mateiii-Vodă Ba- 

sarab și a stat ast-fel pănă în 
1821, cînd, la lacul Cirinului (500 

metri departe de schit), s'a dat 
o crîncenă luptă între Turci și 

:Arvaţi. Turcii, de şi învinşi, aii 

jefuit şi distrus ce ai putut, 
Din această cauză, ieromonahul 

Lavrentie și Naum Căldăruşanul, 

Pau restaurat în 1822. Intre cti- 
"- tori, :pe lingă Mircea: Ciobanul 

şi Doamna Chiajna, figurează 
Şi Mateiu Basarab; apoi: Lepă- 

datul, Lupul, Maria, etc., cari 

ai dăruit schitului: mai multe 
moşii, . Frontispiciul din 1822, 

-: fiind scris cu văpsea, -în mare 

-” parte s'a şters. -Biserica devine 

importantă prin vechea ei pic- 

"tură 'de: la Pantocrator şi : cu- 

- pola, care a rămas. tot cea din 

"1536; păreții sunt zugrăviți din 

“timpul lui Mateiu Basarab. Are 

_cîte-va! icoane. vechi. și impor- 
tante pentru studiul iconogra- 

„fii şi mai multe  manusctipte. 

- Cele” mai. importante! aii .fost 
“ luate de Cezar Boliac-în'186ş. 
“Demn -de. notat. este. şi -uri :clo- 

08036 dfnrele Dietionar Geagraiie,. Vol, (1 

Poe 

"în Virful-Cîrnului. 
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“pot vechiă,: deo armonie -și o 
„frumoasă sonoritate, Azi, schi-” 

“tul Cirnul. e biserică de mir, 

“Cîrnul, mute, în jud. Buzăii, co- 
muna Rușiavăţul, căt; Tega, ale 

„--cărui plaiuri se întind pănă la. 
Geroasa. saii Podul-Roșu, din 

„com. Mărunţișul și culminează 
Sub ale lui 

coaste e situat schitul Cîrnul. 
E acoperit cu pădure, livede 
și vii. 

Cîrnul (Poiana), deal, în- com! 
-: Bicazul, pl. Piatra-Muntele, jud. 
"Neamţu. liste situat în prelun- 
girea muntelui Cozmiţa și: aco- 
perit c cu păduri. 

Cirnul, Zrip de sat în com. Bi- 
* cazul, plasa Piatra-Muntele, jud. 
- Neamţu. Este. situat pe malul 
“drept al rîului Bistriţa, în drep- 
tul șoselei naționale Piatra- Pri- 
săcani. 

Cirnul, zrup. de sat, în com. Bu- 
-halniţa, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. Se -mai numește și Cir- 

- nul -Bistriţei. ! 

Cirnul, numire dată snoşie? Tega, . 
din com. Rușiavăţul, “jud. Bu- 

„ză. Are o pădure-de :13 hect. 

Cirnul -Jugureni (Cirneanca); 
moşie, în com. Jugureni, jude- 
țul Buzăii, proprietate a statului, 

"pendinte. de schitul Cîrnul. Are 
-*- o întindere de.54 hect.: fineaţă, 

“arături, vii cu embatic și pădu- 

rea Cirnul-Jugureni, de 22 hect. 

Cirnul (Metohul), ruine de 
-. schit, în com. Năeni; jud. -Bu- 

-zăi, situate pe o mică proprie- 

. tate a: statului. 

Cirnuleasa,. ” taşie nelocuită, în 
„ud. Ialomiţa, pl. Cimpului, co- 

= muna: a” Moldoveni,"proprietate â a 

“ “capete, din cari:   

"CIRSTĂNEȘII 

„ Eforiei Spitalelor Civile din Bu- | 
cureşti. Are o întindere de 200... 

| hect,, din cari 30 hect. pădure, 

Cirnului (Faţa-), cofină, în coii. 
Ruşiavăţul, căt. Muscelul- -Țigan, 
jud. Buzăi. E acoperită « de. fi- 

neaţă şi pădure - 

Cirnutui (Izvorul-), sorginte. de. 
apă minerală, lîngă schitul Cîr: - 
nul, jud. Buzăii; conţine sulf și.. - 

săruri; se scurge în riul Bu- - 

--zăă pe Valea- Cîrnului, 

Cirnului (Poiana- -),. sat Aşi. cont. . 
7ur., în jud: Vasluiă, „(Vezi Po- 

iaua- Cienului). e 

Cârpeşti, sat, în partea de N. a 

com. Urdești, pl. Mijlocul, jud. 
Fălciii, așezat. pe. Valea:B Băseș- 

tilor. Are o populație de 12- fa 

milii, cu 58 suflete. aa 

Cîrpiţi,- sar, în com: Stinca, pl.: 

-Braniștea, . jud. Iași, situat pe. 

șes, la poalele despre E. ale dea. 

lului Stînca; pe malul sting'al 
“ziului Jijiea. Arc o populație de 

"126 familii, sati 238 “locuitori 
" romini, cari 'se- ocupă cu: agri: 
“cultura: și creşterea: vitelor. 

Este reședința comunei. Are N 
0 şcoală, înființată î în anul: 1869, 

> frecuentată de- 46 elevi. î... 

„In partea despre N.a satului - 

“se află un "pod,. conștruit.. de: .. 
“lemn, peste apa riului Jijiea, pe 

“care trece drumul la Iași... - 
“Numărul vitelor e de „2252 

* cornute, 1172 o, 4 cai işi 287 -: 

stii rimători. 

Cirstăneşti, Zoin ru. latul Ho. 3 
rezul, jud. Vilcea, compusă din' 

3 cătune: 

-' valea rîului Luncavăţul,...-. *. - 

i: „Are "o 'populaţiune:. de "641 

: “locuitori, 328 bărbaţi și 31 4. fe- 

752 vite. mari 

Cîrstăneşti, ; Bogdă--: 
“neşti şi Cucești. Este situată pe . :
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+ CON, 

- mei, în „care intră și 10 fam. 

de Țigani; capi de fam. sunt 

„215, -contrib. 155 și case 214, 

In raionul comunei sunt 2 

biserici; una în cătunul Cîrstă- 

nești, fondată la anul 1532 şi 

reparată la 1869 şi alta în că- 

tunul Bogdănești, fondată la a- 

nul 1662 și reparată la 1805. 

Locuitorii se ocupă cu cul: 

tura. cîmpului și: creșterea vite- 

“lor, mesteșugari fiind: 6 rotari 

şi 8 dulgheri. 

Ei ai. 10 cai, 80 boi, 96 vaci, 

100 capre și 250 porci. 

-- Pe rîul. Luncavăţui, în raio- 

- nul comunei, sunt 4 mori. 

Locuitorii sunt moșneni, 77 

S'aii împroprietărit la 1864 pe 

- moșia statului. Cirstănești şi a 

"d-lor C. Vlădescu, Greceanu şi 

R. Mărculescu, -cînd Îi s'a dat 

- 244 hect, .? 

Stiă carte 15 persoane. 

“Țuică se fabrică pănă la 2000 

: decal. anual. Toată com. cu izlaz 

„cu tot are 2000 hect. pămînt. 
. Veniturile și :cheltuelile se 

* urcă la 1000 lei anual, 

. E brăzdată de deatul Folești 

: și Piscul- -Rușiţa și udată de văi- 

"le: Priodiștei,. Ponoarelor, Tur- 

"burea, Valcidorul și Cirstea, toa- 

te la E. 

„:.* Se mărginește cu com. Foleşti- 
d. d. - Oteşani, Armășeşti și Uri, 

Cirstâneşti, sal, face parte din 

rurală cu același : nume, 

pl.. Horezul,. jud. Vilcea... Are 

„"0:. populaţie de.284 locuitori, 

. 148 bărbaţi și 136 femei; iar 

: “ca “populație; școlară are 93 co- 

pii, 55 băeţi și 38 fete. Biserica 

acestui cătun s'a fondat la a- 

nul 1552 şi s'a. reparat: la 1869. 
:. Moşia Cîrstănești 'a fost cum- 

__părată. de: părintele. Ioan, Arhi- 
- mandritul mănăstirei 'Horezul, 

şi dăruită acestei mănăstiri, du- 

-:pă :cum, se vede: în hrisovul lui 
-:” Constantin =:Vodă Brîncoveanu :   
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„a... «ŞI iară aii mai cumpă- 

rat părintele Ioan o moșie ce 

se chiamă Cirstăneşti ot Sud Vil- 

cea, pe apa Luncavăţului, de la 

Mateiu Postelnicu Drăgoescu, 

“drept talere 70, care aii dat-o 

„_ mănăstirei Horezul, ca să-i fie 

“de hrană», 

Cîrstăneşti, dea/, în raionul co- 

„munci Ciîrstănești, pl. Horezul, 

jud. Vilcea, pe care se cultivă 

6 hect. 5o arii vie. 

Cirstăneşti, deal, com. Folești- 

d..j., plaiul Horezul, jud. Vil- 

cea, avind virfurile: Dugheanul 
„şi Scărișoara. 

Cirstăneşti, moșie a Statului, fo- 
stă pendinte de mănăstirea Ho- 

__rezul, județul Vilcea, care, îm- 

preună cu cureaua din Bogdă- 

nești, s'a arendat, pe periodul 

1885—95, cu 1400 lei anual. 

Cirstăneşti, zroprictate a statu- 
lui, pe care se află o pădure în 

întindere de 295 hect., situată 

_în:com. Oteşani, plaiul Hore- 

zul, jud. Vilcea, formată din tru- 

- purile: Dosul-Călugărului, 135 

hect.; Dosul-Vulturi, 20 hect;; 

-: Valea- Bunul, '125 hect. şi Do- 

sul-Rosiei, 15 hect. 

Cirstea, cîmpie. . Tirsa, jud. 
. Vilcea). 

Cîrstea, vălcea, izvoreşte de la N. 

„de com. Oteşti-d.-s,, pl. Oltul- 

-d.-s., jud. "Olt, și se varsă în 

Cungrea-Mică, pe țărmul drept, 

tot în raionul com. Otești-d.-s. 

Cirstea, za/e, izvorește din raio- 

- nul comunei Scundul, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Vilcea, și se varsă 

în pîriul Guguianca, între com. 

Fişcălia şi Orlești. 

Cirstea, za/e, 'la-V, comunei Îo-   

„nești-Mincului, plasa Oltul-d.-s.;; 

jud. Vilcea.: 

Cirsteasca, viroagă, pe moşia 

Papa, din pl. Tirgului, jud. Te- 

-leorman. Este formată numai 

din scursoarea apelor și trece 

pe lingă braniștea dintre șo- 

seaua judeţeană și calca ferată 

„ Costești-Măgurele. Se varsă în 

Vedea, în dreptul com. Papa, 

la N. | 

Cirstei (Dealul-), dza/, comuna 
" Oteşti-d.-s,, pl Oltul-d.-s., jud. 

Olt. 

Cirstei (Poiana-), ea!, în jud. 

R.-Sărat, pl. Orașul, com. Odo- 

basca. Se desface din muntele 

Deleanul, brăzdează partea de 

N. a comunei, și se termină în 

riul Mabhriul. Este acoperit cu 
pășuni însemnate. 

Cirstei (Valea-), za/2, izvorește 
„ din' jud. Argeș, străbate com. 

- rurală Poenărei, plaiul Nucșoa- 

-ra, jud. Muscel, de la V. spre 

E. şi se varsă în 'rîul Doamnei 

> tot în cercul -acestei comune. 

Cirsteşti, saz, face parte din com. 
rur, Bărăşti -de- Vede, pl. Ve- 

dea-d.-s., jud. Olt. Cade-în par- 

tea de V. a comunei, la poa- 
lele dealului Gruiul. Are o po- 
pulaţie de 259 locuitori. 

Cîrsteşti, căzu, pendinte de co- 
muna Potcoava, plasa Mijlocul, 
jud. Olt, situat pe malui sting 
al girlei Plapcea.. Are 408 loc. 

Cirstiani, ziri4, se varsă în rîul 
“Luncavăţul, în raionul comunei 

Măldărești, pl. Cerna, judeţul 

- Vilcea; : 

Cirstianul, deal, în partea de E. 

a. Come: Moreni, plasa Filipești, 

- jud, Prahova... .. i
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Cîrstianul, vaz, com. Spineni, 
- pl. Vedea-d.-j., jud. Olt. .. 

Cirstianului (Valea-), za/2, în 
:.com. Cernătești, județul Buzău. 
rece prin căt. Mălăeşti, Căldă- 
ruşa și Vlădeni şi dă în. Valea- 

„Lacului, cu care merge împrea 
ună în riul Slănicul. 

Cirstieni, sat, face parte din co- 
- muna Gorganul, pl. Podgoria, 

jud. Muscel. Cade la N. co- 

- munei, “ 
„ Are o -populaţie de 699 lo-. 
cuitori, 399 bărbaţi şi 300 fe- |. 
mei. 

Prin mijlocul cătunului trece 
gîrla .Rincăciovul. 

-Cîrstieni, pădure, supusă regimu- 
lui silvic, comuna 'Gorganul, 

: plasa Podgoria, jud. Muscel. Are, 
împreună cu pădurea Stariţa, 125 

" hect., şi e compusă din stejari, 

fagi, carpeni şi aluni. 

Cirstii (Izvorul-), zzoor, în com. 
“Vipereşti, cătunul Predeşti, jud. 

“Buzăii. Incepe de la Fintîna-lui- : 

Moise și se scurge în riul Bu-: 
" zăul, 

Cîrstii (Malul-), co/ină, în com, 
Bălănești, jud. Buzău, acoperită 
de păduri și izlaz, 

Cirstoagele, /oc izolat, lingă schi- 

tul Slătioarele, plasa Oltul, jud. 

Vilcea. 

Cirstoagele. Vez  Richiţile, jud. 
- Vilcea, 

Cirstoaia, vă/cea, izvorește de 

la V. de com. Mereni, plasa. 
Vedea-d.-j., jud. Olt, şi se varsă 

în gîrla Turcul, tot în raionul 
com. Mereni. 

'Cîrstuleşti, sai Gura-Racului, 
sat, plasa Amaradia, comuna   

or
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“ Bulzeşti, jud: Dolj. Are '245 su- 
_ flete, 120 bărbaţi și 125 femei. 

Locuesc în. 103 case, - 

In sat este o şcoală mixtă, 

ce funcționează din 1850 şi este | 
întreținută de comună. In anul 
școlar 1892 — 93, a fost frecuen- 
tată de 84 şcolari, 30 din Secu- 

lești, 26 din Cîrstuleşti, 17 din 
Năstăsești și -12 din Bulzești.! 
Are un singur învățător, 

Cu vîrstă de școală sunt 34 

copii. Știă carie 37 locuitori. 
In sat este o biserică de zid, 

deservită de un preot și un 
cintăreţ. 

Cîrşovățul, ea, în com. zur. 
Cireșul, -plaiul .Cerna,. judeţul 
Mehedinţi. - 

Cîrşul, saf, în jud. Mehedinţi, 

-plaiul - Cloșani, comuna "rurală 
Bala- d. j. 

Cirşul, dea/, în satul Cirşul, din 

jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani, 
"com. rur, Bala-d.-j. 
"De la poalele acestui dealiz- 

voresc mai multe izvoare puter- . 

"- nice de apă minerală, unele cu 
pucioasă, iar altele cu sare. 

Cîrteanca, s46-divisie a cătunului : 

Coiteasca, din comuna Săgeata, | 
„jud. Buzău. 

Cirteanea, numire dată unei sfori 

de moşie, din com. Săgeata, jud. 

Buzău, care, prin cumpărătoa- 

"re, s'a alipit moșiei. Coiteasca, 

“cu care formează un singur 
trup. | 

Cirteanca (Criteanca), moșie, . 
în com. Beceni, căt. Enculeşti, 
jud. Buzăii. (Vezi Enculeasca). 

Cîrtojani. com. rur., compusă din 
cătunele  Cirtojani și. Sadina, 

plasa Neajlovul, jud Vlașca. E 

situată pe valea Drîmbovnicului. 

toare, 

  

CÎRTOJANI . 

“Moșia e proprietăte a statului, 
” fostă a mănăstirei. Stavropoleos. 

„-. Are o suprafață de 3650 hect., 
-. din care s'a dat la 291 loctuiitori, 

împroprietăriți după legea rur., 

760. hect.; la 1882 s'a mai dat . 
la această comună pentru. 40 

însurăţei și o şcoală, suprafața 
-„de 235 hect.. Are pădure. în 

2 corpuri de 1114 hect. .Se 
- arendează anual cu prețul : de 

"33000 lei, împreună cu: „Cruci- 
șoarele,, 

" Această comună, în 1886, avea, 
1054 suflete, din cari s85: con- 
tribuabili, 

Budgetul pe 1886 era de 
II907 lei la venituri și .de. 

8330 lei. la cheltueli; în anul 
"1887 era de 5223 leila venituri 

- și de 3719-lei la cheltuieli. 
In: 1887 s'a aratsuprafaţa de 

2000 hect. 'In. ambele cătune 
este cite o biserică, deservite de 

"cite: 1 preot şi 3 dascăli. S'a o- 
ficiat în .1888 la ambele biserici | . 

"65 botezuri, 25 căsătorii şi" 63 
-- înmormîntări, Depărtarea între 
“cătune este ca de 2 lil, 

Aci sunt 2 școale: una de 

băeţi, cu 4. clase; condusă! de 

"un învățător, și una de fete; cu 

3 clase, condusă “de o învăţă- 

In 1888 ai urmat la ambele 
şcoli 37 băeţi şi 17 fete, 

„Aci se exploata. pădurile Sa- 
 dina și Brănești, Se face.un tîrg 

cu obor de vite, la 23 Aprilie 
în fie-care an. Este departe de -. 

București de 34. kil., de Giur- 
“giu de 60 kil. şi de Obedeni, re- 

şedinţa plășei, de “16 kil. Aci 

este reședința ocolului silvic : 
Cirtojani, 

În această comuriă sunt: 426 
boi, 30 bivoli, 140 'cai, 736 ri- 
mători, 2006 oi şi capre. Sunt 
în sat 12 circiumi și case bune 
de. locuit ale. proprietăţii cu 

” magazii . și  pătule -. îndestulă- 
toare.



. CÎRTOJARI. 

“Cîrtojani, cătun, pendinte de co- 
” muna. Cirtojani, pl... Neajlovul, 

„ jud. Vlașca, pe proprietatea sta- 

tului cu același. nume, situat pe 

„” apa Driinbovnicul, între Sadinași 

Gratia.  Aci s'a împroprietărit la 
1864, 160 locuitori pe o supra- 

față de 546 hect. Seaflă o bise- 
„ rică, clădită la -1832, cu hramul 

„: SE. Gheorghe, deservită -de. un 

preot şi doi dascăli, și unde, în 

„1888, s'au oficiat 35 botezuri, 13 

căsătorii și 39 înmormintări. 

- Constitue singură o .parohie ce 

-.. poartă numele de, parohia. Cîr- 
__tojani, Aci sunt: primăria, două 

„şcoli, casa arendașului.; 

ciumi,. . : 

Cîrtojani-de-Jos, sau Vida Cîr- 

tojani,: com, rur., compusă din 

: cătunele Cirtojani-d.-j., Buciumul 

-. Şi Vida-d.-s,, pl. Glavaciocul, jud. 

"Vlașca. Este situată în valea Gla- 
vaciocul,: departe de București 

-de 62 kil., de Giurgiu de 64 kil. şi 

- de Obedeni, reședința plășei, de 
„-13' kil. In 1886 avea.1278 su- 

” flete, din cari 238 contribuabili. 
„1. „Budgetul comunei, în anul 

a 1886, -era: venituri 10729. lei, 

» cheltueli 6965 lei; pe anul 1887 
*. venituri 4528 lei, cheltueli 3501 

lei. 

“ Aci e o biserică deservită de 

un preot: și doi dascăli; ține de 
-. "parohia Vida-Cirtojani, cu că- 

tunele Vida-Cirtojani, Cirtojani- 
: di:j., Vida-Furculești şi Călugă- 
rcasca.. Se face tirg de vite 
la 21: Maia şi 14 Septembrie ale 
fie-cărul an, iar în fie-care Du- 
minecă se face tirg de săptă- 
mină. Se află o moară. cu aburi. 

Cirtojani- -de-Jos, sai i Vida- Cîr- 
A tojani, cătun, pendinte de com, 

„cu același nume, pl. Glavaciocul, 
jud. Vlașca. E situat pe valea 

- Glavacioc, -în josul cătunclor ce- 
".. lor-V'alte, din care se constitue 

comuna și e proprietatea moșne- 

6 cir- 

Cîrţocleasca, . căzu,   
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„ nilor. In cătun este o biserică, 

- “cu. hramul Cuvioasa Paraschiva, 

„biserică „deservită de un. preot 

și: doi dascăli, 

Cirţa, ziriă, izvorește din. dealul 

Lohan, trece prin satul și com. 

Epureni, pl.. Prutul, jud. Fălciă, 

:Și unindu-se cu piriul Bălcoaia, 

- din sus de Gura-Văei, se varsă 

în Pirtul- lui-Ivan. 

Cîrţa, vale, prin care curge piîriul 
„Cârța, jud. Fălciu, com. Epureni, 
„plasa, Prutul, . Pe :valea acestui 

piriă, lingă Piscul-lui- Vodă, se 

află locul numit Denţa. 

Cirţibaşi, : sat, în “jud. Tutova, pl. 

Simila, com. Bogdăniţa, spre V. 

„de satul Bogdăniţa, pe pirtul 

Simila. Are '195 locuitori (din 

care 23 știii carte), cari locuesc 

în 100 case. Acest sat este așe- 

zat pe coasta de E. a prelun- 

"„girei dealului Tabăra, 

Cîrţibaşi, săzișor, în jud. Tutova, 

"compus din vr'o 9 case.. E si- 
tuat la poalele unui deal, la N. 

de satul Cirţibași de care și 
ține, și în apropiere de schitul 
Cirțibași. 

Cîrţibaşi, schiz, în cătunul Cîrţi- 

başi și spre N. de dinsul, pl. 

Similia, com. Bogdăniţa, jud. 

Tutova. Acest schit este situat 

pe coasta de E. a unui deal, 

într'o mică vălcică în pădure. 

Cirţibaşi, moşie, în judeţul Tu- 
“tova, pl. Simila, com. 
nița. 

Bogdă.- 

„Cirţibaşi, păzure, în jud. Tutova, 
„de peste 50 hect., pe moșia cu 
"aceeași numire, proprietatea sta- 

: tului, - 

în județul 
Teleorman, pl, Marginci, com.   

4 
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- Beiul, Are o populațiune dle 497 
suflete, din cari 83 contribuabili. 

Cîrţocleasca,. moşie a statului, 

pe teritoriul com. Beiul, județul 
„Teleorman. Face parte dinmo- 

„șia Beiul şi; a- fost „vîndută Io: 

cuitorilor în. loturi, 

Cişla, com. rur., în jud. Tulcea, 
pl. Tulcea, situată în partea de 

: N. a judeţului, la 6'p2 kil. spre | 
- V. de orașul Tulcea, reşedinţa 

județului, și în partea de N. 
a plășei, la 38 kil. spre V. de - 
Mahmudia, reședința plăşei. 

„Numele săi este turcesc și! 
vine de.la cuvîntul «cîșli» care 
însemnează: tîrlă de oi, și anu- 
me de la tîrla deoicea avut-o 

„aci un Ture bogat numit Husein 
„Efendi. PE 

Hotarul amănunţit al - comu- 
nci este următorul: Plecînd de 

pe malul drept al Dunărei, din. 
dreptul milei No. 55, se' în- 
dreaptă spre S., mergînd prin 

„stuf; taie-'gîrla Somova; ese din 
: „stufării, taie șoseaua județeană 

: Tulcea-Măcin, printre kil. 9— ro; 
urcă și coboară dealul Coazima, 
de la poalele căruia o ia puţin 
spre V., pănă la dealul Cortel, 
de lingă care, făcînd un. mare 
arc de cerc, apucă spreS.-E., pe 
la N.-E. de satul Frecăței, prin 
dealurile Cartal-Tepe, Su-Bair, 

“şi la poalele de V. ale dealu- 
lui Tăușan-Tepe, se îndreaptă 
spre E. ocolind acest deal, pănă 
lingă șoseaua națională Tulcea. 
Babadag, în dreptul kil. 7, de 
unde spre N., urmînd valea Tău- 
șan-lol, intră în stuf, taie lacul 
Cişla şi girla Somova și se o- 
„prește în Dunăre, în fața bi- 
furcației . Chiliei 'şi'. Tulcei, de 
unde, -mergînd spre V. ajunge 
la mila 55, de unde am plecat. 

Forma hotarului e aceea a 

„unui trapez neregulat, a cărui 

„lungime este de 32 kil. pătrați.



". zite cu: semănături 

CÎȘTA 

Intinderea totală a terenului cul- 
tivabil, - aparţinînd locuitorilor, 
e. de:: 22 ;24 lil. pătrați, sai 2224 
hect. Da 

" Comuna se mărginește la 
“N. cu. Basarabia, de care se 
“desparte prin Dunăre; la S. cu 
„com. Frecăţei, despărțită prin 

„. dealurile Cartal-Tepe și Su-Bair; 
-la V. cu com. Somova, și la E. 
cu orașul: Tulcea, despărțită 
prin valea Tăușan-lol. - 

: Relieful solului e în general 
accidentat, dar puţin. ridicat, 
„O mare întindere este aco- 
perită cu stuf. La S. și V: sunt 
„dealurile:'la'Y. Coazima (110 
m.),.. Cortel “(180 m.),: acope- 

și pășuni; 
la  S., Cartal-Tepe (157: m.), 

“continuația sa, pietrosul: Su- 
“Bair (124 m), acoperite. cu fi: 
ncţe; spre S.-E.,: Tăuşan-Tepe 

„ saii Muchea-Mare, stîncos (104 
-- m), acoperit cu pășuni, și lingă 
satul Cîșla,: la S: lui. sunt 

dealurile: Cișla (179 m), pe 

care se fac semănături, Pietro- 

“sul, la V. (72: m.) acoperit cu 

" “fineţe, Dealul-Armenilor, la S.- 
V. (115 m.), acoperit cu fineţe 
și Dealul-Bursucăriei sati -Dau- 
„din-Tepe .(88 m.), acoperit cu 
păşuni. Movile sunt puţine, na-. 
'turale şi toate acoperite cu ver- 
deaţă; cele mai însemnate sunt: 
Movila-Cheală la S. și Movilele-In- 
şirate (Sira-Bairlar), tot la S.... 

Apele sunt: Dunărea la N,, 
„de la mila No. 54 (bifurcația 
Chiliei și Tulcei) pănă la mila 

„55 (1800 kil.); gîrla Somova, 
tot la N., curgînd “prin stuf și ' 
vărsîndu-se în Dunăre; mai sunt 
apoi niște văi cari ai apă nu- 
mai în timpul ploilor, și primă- 
vara: Valea-lui-Moş-Grigoraș la 

„N, văile Bechir, a-Nucilor și 

„a-lui Hagiu, formînd unite valea 

Cişla sai : a-Șerpilor, prin mij- 
locul comunei; văile La-Podul- 

” Bulgarului si Tăușan-Iol saii va- 

Ruși, Turci, Greci. și 

- Aete, din cari: 

„_milii cu 370 suflete; Ruși,:16 

"în anul 
„ culae “Tololoiii, Biserica e în   
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- 1ea Muctiea:Mare la E., Valea- 
Lupului la S.-V.-La.N. se află 
balta Cișla (180 hect.) înconju- 
rată cu stuf; conţine mult pește, 

ce se consumă în localitate. 

Comuna este formată dintr'un 

singur . cătun, cel de reședință, 

așezat la poalele de N.. ale dea- 
lului Cîșla, de oparte şi de alta 

a şoselei județene Tulcea-Măcin. 
Intinderea totală a comunei 

e: de 3724 hect., din cari 156 

hect. ocupate de vatra satului, 
- 1 2224 hect, ale locuitorilor, res- 

tul de 1344 hect. (bălți, stuf 
şi loc neproductiv) aparținînd 
Statului. 

Populaţiunea e amestecată, 

compusă din Romini, Bulgari, 

Ovrei. 
114 familii, cu 557 su- 

"Romiîni,  74.'fa- 

Sunt 

familii cu 69' suflete; Turci-Tă- 

tari, 12 familii, cu 66 suflete ; 

Bulgari, 10 familii, cu. 45 su- 
flete; Greci 3; Izraeliţi 4. 

E o şcoală mixtă, fondată în 

anul 1880 de către locuitori; 

are 10 hect. pămînt de la Stat; 

e: condusă de un învățător, și 

pe anul 1893—94: a. fost fre- 
„ cuentată de 42 elevi (32 băeți 

şi IO fete), din cari 35 Romîni, 

2 Bulgari și 5 Ruşi). 

Este o biserică ortodoxă, cu 

hramul Sf. Gheorghe, zidită de 

locuitori în ânul 1882, pe rui- 

nele unei vechi biserici, zidită 

1844 :de către . Ne- 

bună stare. Are 10 hect. 'pă- 

mint de la stat din 1887, 380 
lei la venituri, 332 la cheltueli, 

120 “lei subvenţia primăriei; E 

" deservită de 1 preot, 1 „diacon 

și 1 paracliser. 

Din întinderea comunei sunt: 

750 hectare locuri arabile, 100 

hectare ocupate cu tufăriș, res- 

turi din frumoasele păduri de.. 

vastate de exploatatorii turci, -   

CIŞLA - 

"1600 hectare fncţe. și “izlazuri, 

"și restul de 2000 hectare, ocu- 

pate de stufării și bălți al căror 

"venit aparține statului, 

“In com. sunt 73 plugari, pose-. 

dind .58 pluguri; -2109 capete 

de vite, din cari 210 boi; 94 - 
vaci, 72 cai, 60 epe, 4 asini, 

“1162 0i, 381 capre, 40 țapi și 97 

„porci. Pescăria, e ocupațiuhea |. 

Rușilor. Sunt'5 mori de vint. 

“Budgetul are la venituri 3170 - 

lei, la cheltueli 3140 lei. 

„ Căile de: comunicaţie sunt:. 

Șoseaua judeţeană Tulcea-Măcin,. 
„ce trece prin comună, şi apoi 

multe. drumuri comunale ce duc : 

la comunele învecinate: Frecă- 

ței, Posto, Somova, Cataloi, A- 

gi Ghiol. N 

- Relativ la istoricul comunei se 

povestește următoarele: Cîșla a | 

- fost întemeiată cam pe la anul . 

1812 deun Turc bogat Husein- 

Efendi, care a avut aci o tînă 
„de oi; aceste oi pășteaii în poe- 
„nile de prin pădurile întinse ce 
:se aflaii odinioară pe aci, şi cari.. 

aii fost tăiate de Turci și Romîni” 

basarabeni; din ele s'aii făcut 

vase plutitoare. Se povestește. .- 

că acel Ifendi era foarte crud, :- 

Pe la 1844 vine Neculae Tolo- . 

loiii cu turmele sale aci, des-_ 

„_chide cîrciumă, face biserică şi ** 

toți se grupează împrejurul lui, 

lucru care i-a atras ura Turcu- 
lui; Efendi Va și tăiat dar și Tur- 

- cul și-a primit răsplata de la 

Romini, căci a fost ucisa doua 

zi, 

Cişla, sat, în jud. Constanţa, plasa 

Silistra-Nouă, cătunul comunei. 
Oltina. E situat cam în partea 

. centrală a plășei și cea S.V.a 
„comunei, “la 5 kil. spre S. de 
cătunul de reședință, Oltina. 
Este așezat la marginea sudică 

a îiezerului Oltina, la N.-E, băl- 

„ei Ciamurlia, fiind închise .la 
E. de dealul de-asupra” Ciș-..



CÎȘLA 

lei şi dominat la E. de mo- 
„vila Cișla,- la S. de movila 
lartmac, care are 140: metri. 
Suprafaţa sa este de :440 hec- 

tare, dintre care .32 hectare 
„sunt ocupate de vatra satului 
"și de grădini. Populaţiunea . sa, |. 

“a cărei. maioritate este formată 

: de Romîni, este de 42" fami- | 
= li, cu 175 suflete, ocupîndu- 

se mai ales' 'cu "pescăria,: cu 
care fac un negoţ întins, şi apoi 
cu creșterea. vitelor ; cultivă pu- 

"ţin și vița de vie, avind în par- 
tea -S.:E. â satului “un pămînt 
care priește viței. : Casele sunt 
adunate în grupuri formînd prin- 

-.. tre ele ulii drepte. Un singur 
"drum comunal pleacă din' sat, 
spre E., care se ramifică îri două, 

"la Movila-Cişlei, 'o' ramură apu- 
: cînd spre: N. și ducînd la Oltina 

și alta spre S. ducînd la Curu-Or- 
man, la Ghiuvegea și la Lipnița. 

Cila, movilă, î în jud. Constanţa, 
plasa Silistra-Nouă, com. rurală 

-. Oltina, cătunul Cișla, de la care 
și-a luat și numele. Este așezată 
pe muchea dealului de d'asu- 
pra Cişlii în partea de N. a plă- 

"şei și cea centrală â comunei. 
Are 137 m. înălțime. Fost punct 
trigonometric de gradul al 3-lea 
și dominînd prin înălțimea , sa 
“satul Ciîșla, așezat la 1 kilome- 

"tru spre V. de ea, iezerul Ol- 
tina, drumurile comunale ce duc 

de la Cișla la Oltina şi Caran- 

„lie. Este o movilă naturală şi 

e acoperită cu verdeață, 

Cişla, fa/tă, în plasa și jud. Tul- 
cea, pe: teritoriul comunei ur- 
bane “Tulcea, situată în partea 
apusană a plășei și a orașului, 

Este înconjurată cu stuf, for- 
“mată fiind de revărsările 'girlei 
Somova, lingă care e așezată. 
Are 115 hectare, şi conţine 
peşte bun, care se consumă în 

“comuna 'Cișla și în orașul Tul-   
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cea. Venitul ce „produce, e: al 
stat alui. 

Cîşla, deal, în plasa și jud. Tul- 

cea, pe teritoriul comunei..ru- 

rale Ciîșla, situat în partea ves- 

tică a plășci și cea sudică a co- 

munci. Și-a luat numele de la 

tirla (cîșla) de oi ce o avea aci 

un Turc bogat Husein-Efendi. 

“Are 179 m. înălțime; dominind 

asupra drumului judeţean Tul- 
cea- Măcin și valea La-Podul- 

Bulgarului, E acoperit cu. tu- 
făriș și fineţe. 

Cişla, /oc izolat, în jud. Fălcii, 
pl. Mijlocul, marginea de S..V.a. 

com. Hurduji, după dealul Dum: 

* brava, în hotar cu com, Deleni. 

Pe acest. loc, se zice, a fost 

“în “vechime sat mare, despre a * 

“cărui desființare sunt două! ver- 

'siuni. După unii s'a desființat 

din cauza 'invaziunei Tatarilor - 

și a. Turcilor, locuitorii strămu- 

tîindu-se în satele de astă-zi De- 

“leni și Hurdhigi, fiind pe atunci 

"- locuri. acoperite :cu codri mari |. 

unde se puteai adăposti; după 
.y X_: . y 

“ alţii, din! cauza asprimei peste 

măsură:a - proprietarului de a- 

tunci. -aii fugit locuitorii în co- 

tro aii putut, şi parte s'aii așe- 

zat în satul Deleni, 

Cîşla, va/e, în plasa și jud. Tul- 

cea,. pe teritoriul comunei ru- 

rale Cișla. Este formată din 

alte trei văi: Bechir, Ceair și 

Hagiul. Brăzdează pârtea ves- 

tică a plășei și cea centrală a 

comunei, trecînd printr'insa; tra- 

versează șoseaua judeţeană Mă- 

cin-Tulcea, pe la kil. 7, şi se 

termină după 4 kil. în stufăria 

din apropiere. Este dominată 

de dealul Cișla. Prin valeii trece 

drumul Cișla-Frecăţei, și un al- 

tul ce duce la Teliţa. 

Cişla-Caraman, /ir/ă de oi, în 

. stanţa, 

- Techir-Ghiol, . și 
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județul Constanţa,. plâsa Con- 

pe teritoriul comunei 

pe al :cătu- 

nului său Haz-Diuliuc, la poalele 

“ movilei Caraman-luc. Și-a luat 

„numele de la proprietarul ei, un 

. cioban ardelean. 

Cișla-Punar,; vale, în “jud. Con: 

“stanța,” pl. Silistra-Nouă, com. 

“Caranlic, căt. Curu-Orman..Se 

desface din poalele nord-vestice 

„ale dealului Mezarlic- Bair; se 

îndreaptă spre N., într'o direcție ! 

generală de la S.V. spre N.- 

E; trece prin satul Curu - Or- 

man, taie "drumul județean Os- 

trov-Cuzgun; primește pe stîn- 

ga Valea-lui-Ghenciu; și, după 

“un drum de' 8 kil., merge.de 

se deschide în valea Beilic-Ceair, 

pe. stînga. .Malurile -sale sunt 

„înalte, și âcoperite cu verdeață. 

- Printr'însa merge şi un drum 

comunal ce duce de la Curu- 

Orman la Beilic. 

Cişiei (Dealul- de - asupra. -, 
" deal, în jud. Constanţa, pl. Si- 

„listra-Nouă, com. Oltin, cătunul 

Cișla, de la care și-a luat.nu- 

mele. Se desface din dealul de 

la Merchez, se întinde spre.V. 

în direcție N.-E. spre S.-V,, 

brăzdind partea nordică a plă- 

şei și cea . centrală şi 'estică a 

comunei. Are pe dinsul două 
„movile: Cișla și Movila-lui-Moş- 

Stanciu, de 148 metri înălţime. 

La poalele sale sud-vestice este 

așezat satul Cișla.. Este acope- 

rit cu semănături, fineţe și tu- 

fărișuri, rămăşiţe din întinsele 

păduri” de odinioară. Pe mu- 

chea sa merge și drumul co- 

muna! Cișla-Caranlic. 

Citina, însulă, în Dunăre, plasa 

Balta-Oltul-d.-j., judeţul Roma- 

„naţi. (Vezi Gura-Boazului). 

Citina, 7ps4/ă, judeţul Romanați,



CIZ-BAIR 

> în dreptul. com. Gircovul, 'care 
împreună cu Șurla și Gircovul, 

- are 160 hect. pădure, 

Da 

Ciz- -Bair,: deal, în jud. Tulcea, 
“pl. Babadag, com. Baș - Chioi, 
căt. Cineli, 
vestică a plăşei și cea sudică a 
comunei, E un virf mai înalt al 

Dealului-Fetei. Are 180 m. înăl- 
„ țime, dominind asupra. văei pi- |: 

rîului Taiţa și satului Cineli. 
Este acoperit cu puțină pădure 
pe virf, iar pe povirnișuri cu 

păşuni. [| 

Claia, munte, d'asupra. Culmei- Li . 

Jepilor, în com: Predeal, căt. Buş- 

teni, pl. Peleșul, jud: Prahova, 

numit ast-fel de locuitori, pentru 

că are' forma unei clăi de fin. 

Clainicul, pirâă, în com. rurală 
Șuşiţa, plasa 'Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi. 

Clainicul, za/e, în com. rurală 

Șușiţa, plasa Motrul-d.-j. - jud. 
Ş Mehedinţi, 

Clainicul - Mare, deal, în com. 

rur. Baloteşti, pl. 

jud. Mehedinţi. 

'Clainicul- Mic,- deal, în comuna 

rurală Baloteşti, pl. Ocolul. d. -s., 

jud. Mehedinţi. : 

Clajna, cătunaj, al' com. Lopă- 

tari, jud. Buzăti. Are 20 locui- 

tori şi 5 case. E situat în poa- 
lele muntelui Măceșul. 

Clajnei (Poiana-), 2/atoă, situat 
pe malul sting-al rîului Slănicul, 

între Izvorul-Măceşului şi Izvo- 

:: mul - Smoleanului, în partea de 

-N. a comunei Lopătari, județul 

- Buzău: E acoperit de. finețe. 

Clatnova, zezer, jud. Brăila, în 

”. ostrovul cu același nume, 

E “situat în partea |. 

Ocolul-d.-s., 
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“Clatnova, ostrov, jud: Brăila, co- 

muna. Tichilești, E format de 
„Dunărea-Vechie, ” 

Clăbucelul, pirtiaş, pl. ' Trotu- 
șul, jud. -Bacăi, care își are 
obirşia din muntele Clăbucul; 
curge pe teritoriul com. Mănăsti- 

» rea-Cașinul și se varsă în pîrîul 
Ciăbucul, pe dreapta. . 

" Clăbucetul (Muntele- J, munte, 

jud. Argeș, pl. Loviștea, com. 
Sălătrucul,! pendinte de schitul 
Fedeleșoiii, proprietatea Eforiei 
Spitalelor Civile din București. 

Are o întindere de 3329 po- 

"goane pășune, producînd o a- 

rendă anuală de 200 lei. 

Clăbucetul, winnte. (Vezi Gal- 

- bina,. jud. Muscel). ” 

Clăbucetul, zane, jud. Muscel, 

"plaiul și com. Nucșoara, pen- 
dinte de schitul Titireciul, jud. 

Vilcea, proprietate a Eforiei Spi- 

talelor Civile din Bucureşti. Are 

o întindere de 1665. hect. pă- 
dure și pășune, și este aren- 

dat (1590) pe preţul de gro 
lei anual. 

Clăbucetul, ppa::fe, plaiul Dim- 

- boviţa, jud. Muscel. Constitue, 

de la Păpușa,împreună cu munții: 

Grădișteanu, Găinaţul - Mare și 

'. "Mic, Dobriașul - Mare și Mic, 

Strimtul, Chiciora, Coasta-Mă- 

năstirei - Nămăeşti, Dealul-Șela- 
- rilor, Dealul - Cucului și dealul 

Măţăul, șirul despărțitor între 

apa Argeşelului și riul Tîrgul. 

Clăbucetul, zuuze, spre N-V, 

de com. Cerașul, plaiul Telea- 
-jenul, jud. Prahova. 

Clăbucetul, zăzure a statului, 
„pendinte de com. Costeşti, pla- 

iul Horezul, jud. Vilcea, în în- 
- tindere de 500 hect, .   

- CLĂBUCETUL- AURULUI 

| Clăbucetul-Azugei, 'mauute, tia- 
"versează "mijlocul com. Predeal, 
pl. Peleșul, jud. Prahova. Este 
renumit pentru pădurile de fag, 
pentru nenumăratele ' stînc de 
oi, pentru bogatele lui pășuni 

- și locuri de finețe, care contri- 

bue mult la:calitatea cașcava-. 
- lului, cunoscut în comerț sub 
numele de «Cașcaval de Azuga» 

și care rivalizează cu renumitul: 

«Caşcaval de: Penteleii». 

| Clăbucetul-Azugei(Muntele-), 
Pădure particulară, supusă re- - 
gimului silvic, pe moşia Clăbu- 
cetul-Azugei, pendinte de com. 
Sinaia, “plaiul . Peleșul, jud. Pra- 

" hova. Aparține Epitropiei casei. | 
Doamnei Zoe Basarab Brinco- 

veanu. : 

Crăbucetul Baiulul, maute, jud. 
Prahova, com. Predeal, pl. Pe- 

„leşul. E renumit pentru stînele . 
de oi, pădurile de fag şi locu- 
rile de fineţe. Este situat între 

- Valea- Grecului, valea Leuca, 
Tirla-Berbecului și pîrîul Pro- 
vița. Aparține, ca și Clăbucetul- 
Azugei, Epitropiei casei Doam- . 
nei Zoe Basarab Brincoveanu, 

Clăbucetul-Baiului, va/e, izvo-: 
“reşte din muntele “Tirla-Berbe- 
cului, com. Predeal, pl. Peleșul,. 
jud. Prahova; curge de la N.-V. 
către S.-E.; se împreună cu Va- 

„ lea-Morarului şi formează Valea. 
Cerbului, care se varsă în riul ! 

- Prahova, spre N. de căt. Bușe 
teni, 

Clăbucetul-Brezei(Muntele-), 
Pădure particulară, supusă re- 
gimului silvic, încă din anul 
1883, pe moşia Clăbucetul-Bre- 

zei, pendinte de. comuna. Si: 
naia,.. plaiul eleşul, jud, „Pra- 

„Dova. : 

Clăbucetul - Taurului, . spe,
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"-: datori, 

jud. Prahova, com. Predealul. 
Are bogate pășuni și locuri de 
„ fineţe. 

„_” Acest munte” a fost dăruit 

schitului: Predeal, de Banul Fi- 

- lipescu, după cuni se arată din 

-  Brisovul lui : Gheorghe D. Bi- 
„bescu, din 1844. 

Cu mult înainte, Biv-vel Lo- 

gofăt Chrisoscoleii, . proprieta- 

-* rul acestui munte pe acel timp, 

„ dăruește după cererea. Ieromo- 

“nachului Ionichie, la poalele a- 

cestul munte, un loc ce se în- 

tinde. de la Valea-Olăresei și 

„pănă la Puriștoaca, pentru con- 
strucția schitului Predeal. 

„Acest munte,. împreună cu 

Piscul-lui-Cumpăt, Dutca, Răș-: 

noava și Dosul-Cerbului, a fost 

“mai pe urmă vindut de Biv-vel 
Logofăt Chrisoscoleii, Doamnei 

Sachelarie, pe preţul de z000 de 
"--galbeni. 

“La. anul 1844, Baronul Cris- 
todor Sachelarie, proprictarul 

_* prin moștenire al munților cum- 
„păraţi da Doamna - Sachelarie, 

“ lăsînd în. urma morţei sale mari 

acești munți ai .fost 
cumpăraţi de Marele Ban Ale- 

„* xandru Filipescu, cu preţul de 

.. 5407 galbeni. 

Pănă la anul 1863 a fost pro- 

„-„prietatea schitului Predeal, iar 
- azi aparţine Domeniului _Co- 

„ roanei, : IN 

Răposatul Manoil Laranaga 

a înfiinţat-la anul '1884 în Clă- 
” - 'bucetul-Taurului, la locul unde 

Limbășelul se varsă în Azuga, 
„o fabrică de var negru. Ciţi-va 

ani. mai tirziii, Laranaga scăpă. 
„tind, fabrica înființată de el a 

„trecut în posesiunea, d-lui Ba- 

Clăbucul, 

- varsă . la  Lepsce-Mari, | 

= S.-V. al județului. Inălțimea sa 
„este de 1370: m. 'Este acope- 
it: cu păduri de fagi groși, 
amestecați cu brazi înalți. 

» Aci comisiunea de delimitare 
din 1888 a hotărit -să revină 
Romîniei: 97 hect., făcînd să 

„treacă linia de hotărnicie din 

„acest munte, printr'o rîpă,. în 

riul Caşinul, peste care trece; iar 

nu prin piciorul Calabucs- Alya 
"ca mai înainte. E 

munte, în com. So- 

veja, pl. Zăbrăuțul, jud. Putna, 
la hotarul ţărei, spre N-V. - 

Clăbucul, piriz, jud. Bacăii, pl, 
STrotușul, com. Mănăstirea-Ca- 
șin, care şerpuește pe graniță, 

spre Transilvania dela N. spre 

S., vărsind 1-se pe stînga în apa 
" Cașinului. 

Clăbucul, ziriz, jud. Putna,: ce 
“izvorește de sub coastele mun- 
"telui Clăbucul și a poienei. Că- 
pușa, ce.se ţine de muntele 

Sboina-Verde și merge de se 

drept 
Piscul-Paltinului. 

Clăcaşii- de- „Schitul- Frumoa- 
- sa, gâădure foioasă,, judeţul Ba-. 

căi, „plasa Tazlăul-d.-s., com. 

Schitul-Frumoasa, . proprietatea 
„€lăcașilor din comună. Are o 
întindere de 23 hect. și este] 
supusă regimului silvic. 

Clădita- Mare, munte, în jud. Su- 

ceava, com. Mălini, în - hotarul 

| " Bucovinei. Are. 1073 metri al- 
- titudine, 

Clăşneşti, saz,.   

dei, din com. Izvorul-d.-j., ind, 
Argeș. 

- Acest rîuleţ străbate o mare 
parte din. jud, Teleorman şi a: 
poi parte .din județul Vlașca, - 
formînd limita lui la extremi- 
tatea de: N.E.. atit cu județul 

„Argeș, cît și cu parte din Vlașca.. E 
Clănița formează hotarul na- 

tural al moșiilor din com. Slo- 
"bozia-Trăsnitul despre judeţele 
Argeș şi Vlașca. 

După numele acestui râuleț 

s'a dat prin legea “administra: 

tivă din 1892 numirea plășci 

Clăniţa din jud. Vlașca. Mulţi 

îi scrii numele greșit: Cleniţa, 

în loc de Clăniţa, cum îl pro- . 

nunță și locuitorii. 

în jud. Mehe-: 
dinți, plaiul Cloșani; ține de 
com. rur. Glogova. Are 200 

locuitori ;. o biserică „deservită 

de un preot și doi. cîntăreți; 

școală cu un învățător, frecacn- 

tată de 26 elevi, 

Clăteşti, sat, jud. Ilfov, ce face 

parte din com. rur, Mitreni-Clă- 

tești, pl. Olteniţa. Este situat 

la S$. de Mitreni. La E. şi S. 

“este udat de riul Argeș, . 

Se întinde pe o suprafață de 

317 hect., pe cari le cultivă lo- 
cuitorii, în. „număr de 289 su- 

flete. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot .. 

şi 1 cîntăreț; o școală mixtă, 

frecuentată de 31 elevi și 9 e- 

leve. Comerciul se face de 2 
cîrciumari, 

Numărul vitelor. mari e. de 

338 şi al celor mici de.159. 
Clăilor (Valea-),șes, în jud. Bu- 
„ză, com. Bisceni. E acoperită 

de fineaţă. 

silie Aldasaro, 

Clăteşti, mahala, în partea de 
-E. a satului Corni-d.-s., com. 

Corni, pl. Berheciul, nd. Te- 
cucii. 

- Clăbucul, Saii Câlabosi, munte, 
- jud. Bacăi, pl. Trotușul,: de pe 

- teritoriul com. Mănăstirea-Ca-. 
şinul. E situat pe graniţă, spre 

„* Austro-Ungaria și în colțul'de 

Clăniţa, 7iu/eș, care curge prin 
- valea cu același nume, al cărei 

„început .este în pădurea Oar-     Cleanovul, co. rur., în judeţul
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„Mehedinţi, pl. Blahniţa-Cîmpul, 
lă distanță de 63 kil. de ora-. 
şul Turnul-Severin, iar de Vînjul- 
Mare, reședința plășei, de 28 
kil. Este situată pe ambele dea- 
luri ale rîului Dăsnăţuiul, şi se 
mărginește: la E. cu com. Car- 
penul, din Dolj; spre S. cu co- 
muna Virbiţa, tot din Dolj; spre 
V. cu com. Guardeniţa, din Me- 
hedinți și spre N. cu com. Saca, 
din Dolj. 
"E formată din 2 sate: Clea- 
novul și Preajba. Are 280 con- 
tribuabili; 2100 suflete; cari lo- 
cuesc în 318 case, 
„Calitatea pămîntului e bună. 
Locuitorii posedă: 180 plu: 

guri, 257 care cu boi şi 16 că- 

ruţe cu cai. 

Are o biserică, deservită de 
I preot și 2 cîntăreți; o școa- 
lă, cu 1 învăţător, frecuentată 
de 42 elevi. In comună sunt $ 

cîrciumi. 

Budgetul coprinde la venituri 
suma de lei 5179 şi la cheltaeli 
3223 lei, 

Numărul vitelor din această 
comună este: 1600 vite mari 

cornute, 58 cai, 1485 oi şi 883 

" rîmători. 

Prin Cleanovul trece șoseaua 

Bicleșul-Guardeniţa-Cleanovul. 
Dealuri în comună sunt: Dea- 

lul-Cleanovului, al-Băltoaichei și 

al-Girbovului, care formează văi 

cu același nume. 

Piraie sunt: Dăsnăţuiul, Băl- 
toicăul și Giîrbovul. 

In com. Cleanovul se fac trei 
bilciuri anuale, și anume: La 

„Sf. 40 Mucenici; la: Duminica 

Tomei şi la Sf. Ilie. 
Se zice că bilciul de la Sf. 

Ilie a fost prădat în anul 1802 
de către Turcii lui Pazvantoglu 

“din Vidin. 

Cleanovul, ea, în com. tur. 

“Cleanovul, pl. Dumbrava, jud. 

” “Mehedinţi, ee 

- âdVă6. diarela pietianar Geograjic. Vol, d]. 
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Clecea-Mare, griud, în judeţul 
Tulcea, pl. Măcin, com. urbană 
Măcin, căt. Ghecetul. E situat 
în partea nord-vestică a plășei 
şi vestică a comunei. Are o 
formă lunguiață, cu o direcție 
generală de la S..V. spre N.- 
E.; comunică la V. cu grindul 
“Coada-Spinăului şi la NE. cu 
Grindul-Oaei și al-Pietroiului; 

“la E. de el se află Balta -Por- 
cilor; este străbătut de drumul 

comunal Măcin-Ghecet, și de o 
girliță ce se scurge în Balta- 
Oaei, din spre N. Are o întin- 
dere cam de 80 hect. Este în: 
conjurat de toate părţile cu stuf. 

Clecevăţul, piriz, ce vine des- 
pre com. rur. Bresniţa, și se 
varsă în Topolnița, în com. rur. 
Birzi, pl. Ocolul-d.s,, jud. Me- 

„hedinţi.. 

Cleja, cop. rur.,. judeţul Bacăii, 
pl. Bistriţa-d.-j. E așezată d'a 
„dreapta Siretului. Se alcătueşte 
din 3 cătune: Cleja, reşedinţa, 
Somuşca și Valea-Rea, | 

Aceste sate formait mai îna- 
inte, cu o moșie închinată din 
Bucovina (Condica - Liuzilor), 2 
comune: Cleja, compusă din 
Cleja-d.-s., Cleja-d.-j. (în vechi- 
me Bida), Cleja-Statului (moşia 
maicilor) și Osebiţi-Cleja; So- 
mușca, cu Valea-Rea («Analele 
Statistice» de Marțian, 1873). 

Teritoriul comunei se mărgi- 
nește la N. cu com. Faraoanele, 
la S. cu com. Fundul-Răcă- 

" ciuni, la E. cu com. .Gioseni, 
de care se desparte prin Sire- 
tul, şi la V. cu com. Valea-Rea, 
Este udat de piraiele Cleja şi 
Valea-Rea. | 

Sunt 2 biserici: una orto- 
doxă și una catolică în satul 
Cleja. Case de locuit sunt 605; 
circiumi 7, dintre care una pe 
șoseaua naţională Bacăii - Foc- 
şani, :   

0 OCLBJA 

Populaţiunea comunei este de 
606 capi de familie, cu 2529 
suflete, dintre cari: ş1 Romîni, 

2379 Unguri, 91 Izraeliţi şi 8 

"Armeni, toţi de protecţiune ro- 
mînă. După felul ocupâţiunei se 

deosebesc: 1430 agricultori, 14 

meseriaşi, 3 industriași, 12 co- 

mercianţi, 2 avind profesiuni li- 
bere și 12 servitori, Știii carte 

27 persoane. Contribuabili, după 
- recensămîntul pentru periodul 
1891—96, sunt 544. După legea 
rurală din 1864, s'aă împroprie- 

tărit 8 locuri, cu 23 fălci. pă- 
mînt în țarină. 

Teritoriul comunei 'are o în-! 
tindere de peste 1000 hect. Pro- 
prietar mare este N. Drăgoianu, *  -- 
care are o moșie de 127 hect,, 

cu un venit de 3150 lei anual; 

G. Mihail, cu o moşie pe Va-- 

lea-Somușca; în fine mai mulţi 

răzeşi. : 

Pădurile ocupă aproximativ 

I40 hect. | 
Budgetul pe exercițiul 1891— 

92, are la venituri lei 4390, 

bani 58, și la cheltueli lei 2538, 

bani 90. 

Viile ocupă 197 hect.,. care 
în 1890, ai dat 2955 hectol. 

vin alb. După controalele divi- 

ziei filoxerice (1891) viea lucră- 

toare are 246 hect,, cea nelu- 

crătoare 21fk hect, - 

Totalul pămînturilor de cul: 
tură este de 476 hect. “ 

„Din teritoriul com. se scoate 
piatră de var și se fabrică var. 

Unele familii se ocupă cu face- 
rea pălăriilor de paie. Animale 

sunt: 355 cai, 787 vite mari cor- 

nute, 617 porci, 308 capre și 
786 oi. Stupi de albine sunt 5ş. 

„ Teritoriul comunei este stră- 
bătut de calea vecinală Fundul: 
Răcaciunei- Călugăra, și de 'şo- - 
seaua naţională Bacăi-Focșani,: 

Distanţele : la Bacăii, capitala: 
districtului, 23 kil.; la comuna. : 
Valea-Seacă, reședința plășei, 9 

eg
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kil.; la com. Faraoani, 4 kil.; 

la com. Fundul-Răcăciunei, 8 kil.; 

„la com. Gioseni, 11 kil, 

Cleja, sat, județ Bacăii, plasa Bis- 

„trița-d.-j. Este reședința co- 

munei cu același nume. E situat 

pe piriul Cleja. Are o popu- 

* laţie de 384 capi de familie, 

sai 1342 suflete, toți Unguri. 

Are 2 biserici: una ortodoxă, 

“în stare de ruină, fondată la 

1847 de Iorgu Anastasiu, și a 

doua, catolică, făcută de locuitori 

la: 1811, și în care slujeşte 1 
preot. Sunt 5 cîrciumi. 

Vite: 195 cai, 433 vite cor- 

nute, 407 porci și 181 capre. 

Cleja, ziriă, judeţul Bacăii, plasa 
:* Bistriţa-d.-j., com. Cleja, care 
„curge în direcția, E, spre malul 
- drept al Siretului şi udă satele 

Cleja și Somușca. 

Clejani, cor. rur., situată în pl. 
Neajlovul, jud. Vlașca, pe coasta 
“dreaptă a riului Neajlovul,  de- 
parte de București de 36 kil., 

de Giurgiu de 60 kil., iar de 

Obedeni, reşedinţa plășei, des 

- Ril. Această comună se află pe 
proprietatea cu același nume, 
care are pe dinsa mai multe 
alte comune. Aparținea în se- 

colul trecut familiei Deșul, apoi 

- a trecut familiei Vilara, de la 

care a avut-o Maiorul Mişu A- 

nastasievici, care a îmbogăţit-o 
cu multe edificiuri însemnate, 

Cum; un palat cu grădini fru- 

moase, mori sistematice pe apa 

Neajlovului, magazii cu 3 etage, 
pătule, școli cu mai multe în- 
„căperi de zid; s'a făcut chiar un 
sat cu case din noi de zid, 
în care s'adusese o colonie de 
străini; în timpul din urmă, după 
“moartea lui Maior Mișu, a trecut 
în stăpînirea d-lui Trifu. 

In această com. este judecăto- 

| ria ocolului III, din jud, Vlașca, 

a 

  

Populaţiunea se ridică la 1404 

suflete, cu 320 familii, din care 

266 : contribuabili, 

Budgetul e la venituri de 

16877. lei și la cheltueli de 
5570 lei. 

- Sunt două biserici, din cari 

una cu hramul Naşterea-Maicii- 

Domnului, cu un preot şi doi 

cîntăreți;. constitue singură o 

parohie cu numele de Blejani. 

In această comună este o 

școală de zid, care avea în 

trecut 2 învățători salariaţi de 

fostul proprietar, Maior Mişu. 

Această școală a fost clădită la 

1834 de comisul Vilara, apoi re- 

zidită la 1853 de d. Maior Mișu, 

care a transformat-o în internat 

de băeți; la 1875 aci urmaii 

32 elevi interni și 120 externi; 

azi sunt doi învățători și 172 
elevi. 

Pe moșia acestei comune s'a 

împămîntenit, la 1864, un număr 

de 206 locuitori, diadu-li-se 618 

hect. 

S'a cultivat de către 37 lo- 

cuitori o suprafață de 10 hect, 

şi 68 arii cu tutun, care a pro- 

dus 7983 - kilograme tutun, în 

valoare de 5293 lei. 

Această proprietate are 5600 

hect. pămînt, și a fost estimată 

de Creditul funciar rural din 

București, la suma de 1920600 

lei. 

Are și o pădure în suprafață 
de 1100 hectare, 

Vite sunt puţine, dar bune; 

sunt mulți porci de rasă pa- 

- latină, aduși din Serbia, boi 

de rasă ungurească, se mai 

găsesc şi oi multe, puțini cai 
şi puține capre. 

La 1533, Radu-Vodă s'a bă- 

tut cu Mehmet-Beiii, la Clejani, 

unde l'a învins. Tot aci, la 1522, 

"s'a dat o bătălie între Radu-de- 

la- Afumaţi și Turci. - 

Clenceşti, zpa/hala, în com. rur,   

Almăjelul, plasa Cimpul, jud. 

Mehedinți. 

Clenciul, 2î7/ de deal, jud. Bacău, 

pl. Bistrița-d.-j., com. Măreşti. 

E așezat da stinga piriului 

Dunăvăţul. - 

Clenița, vaz, ce ese din jude- 

ul Argeș, din pădurea Oardei, 

intră în jud. Vlașca mai sus de 

com. Negreni, udă plasa Gla- 

vaciocul, trecînd prin Biţcoveni, 

merge prin satele Talpa, Gă- 

lășescul-Catalina, Negreni, Bă- 

băița, şi, din jos de comuna Mă- 

gura, dă în Teleorman.. : 

Cletecinul, ac, în judeţul Buzăă, 

com. Odăile, cătunul Lacul. E 

acoperit de trestie şi papură. 

Clifa, pădure, situată între satele 

Godineşti-d..s. şi Godinești-d.-j., 

com. Godineşti, pl. Berheciul, 

jud. Tecuciii. 

Clifele, munte, peste care trece 

frontiera între com. Broșteni 

şi Bucovina, jud. Suceava. Are 

1367 m. altitudine; : 

Climăuți, pomre vechie a statue 

„du? Pilipăuţi, comuna cu acela- 

şi nume, plasa Herţa, judeţul 

Dorohoiii. (V. Pilipăuţi). 

Climeşti, sa/, jud. Bacăă, plasa 

Siretul-d.-s., comuna Bereşti, E 

situată mai sus de Bereşti. Are 

o biserică zidită de locuitori la - 

1819. Este o circiumă. Capi de 

familie sunt 73, cu 330 suflete... 

Vite: 26 cai, 116 vite cornute 

şi 33 porci. Distanţa la reședința 

comunei, unde e școala, este 
702"m. 

Climeşti, sa, în com. Budeşti- 

Ghicăi, plasa de Sus-Mijlocul, 

"jud. Neamţu. E așezat pe valea 

dealului cu acelaşi nume, în co-



CLIMEȘTI 

prinderea moșiei Ghirva. Se 
mărginește la S.-E., cu județul 
Roman, de care se desparte 
prin linia de hotar a judeţului; 
la N., cu satul Budești-Ghicăr; 
la V., cu satele Făurei şi Mic- 
șunești, 

In acest sat se află: 1 biserică 
deservită de 1 preot şi 2 das- 
căli; 2 mori de apă; o fierărie; 
o casă mare a proprietăţei, cu 

grădină şi fîntîni cișnitoare. 

Numărul contrib. e de 38. 
Populaţiunea se urcă la 367 

suflete, saii 77 familii. | 

Vite sunt: 797 capete, dintre 

cari: 154 boi, 59 vaci, 413 oi, 

26 cai, 110 rimători şi 35 junci. 

Climeşti, Zea/, în prelungire cu 
dealurile Chiliile şi Făurei, si- 

tuate în com. Budești-Ghicăi, 

jud. Neamţu. Formează legătură 
cu dealurile din jud. Roman. 
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Din teritoriul satului, 204 h. 

aparțin d-nei Frederica Paleo- 

logu, din cari cultivă 280 hect., 

rezervînd 14 hect. pentru iz: 

laz. Locuitorii ati 420 hect., pe 

cari le cultivă, rezervind 15 hect. 

pentru cultura viei. 

Are o biserică cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 2 preoți 

şi 2 cîntăreţi; un pod stătător, 

Comerciul se face de 3 -cîr- 

ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 436 

şi al celor mici de 138. 

Timpul înființărei satului nu 

se știe. In biserica din sat 

"există o carte, pe scoarța căreia 

este scris așa: e Acest locaș dum- 

nezeesc este zidit la anul 1694 

de către D-lui D-nul Rămădan 

Paleologu, proprietarul” moșiei 
Clinceni.» 

Aceeași inscripțiune s'a mai 

găsit și pe o pieatră care este 

în altarul bisericei. 

CLINEȚUL 

Clinciul, moșie a statului, fostă. 

pendinte de Episcopie, în jud. 
Buzăii, com. Verneşti. Are 121 

hect. arabile. 

Clinciul-Gorgănelele (Bosie), 

moșie, în jud. Buzăă, com. Ver- 

nești. Are 130 hect, arabile și 
20 prund. 

Clinciul (Craifeleanul), zzoșie, 
în jud. Buzăii, com. Verneşti. 
Are 32 hect. arabile. 

Clinciul (Jitianul, sati Mălean- 
ca), moșie, în jud. Buzăi, com. 

Verneşti. Are 190 hect. arabile. 

Clinciul (Vernescu), zpzoșie, în 

jud. Buzăii, com. Verneşti. Are 
172 hect. arabile, 

Clinciul, zoșie, a statului, jud. Il- 

fov, fostă pendinte de biserica 
Sărindarul. S'a arendat pe pe- 

„riodul 1885—95 cu 11000 lei 

anual, împreună cu balta, 

Climeşti, moșie, în com. Budești- 
Ghicăi, pl. de Sus-Mijlocul, ju- 

“dețul Neamţu, proprietatea fami- 

liei Gr. Cozadini. Produce un ve- 

nit anual de 44000 lei. Casa 

proprietăţii este o clădire mare, 

luxoasă. Diferite unelte agricole, 

vite de rasa olandeză și elve- 

Clinciul, sa. (Vezi Clinceni, jud. 
Ilfov). 

Clinciul. Vezi Surlari, pl. Olteniţa, 
Ciinciul, cătun, al com. Verneşti, jud. Ilfov. 

jud. Buzăiă, cu 50 loc. şi 11 case. . 

Are sub-divizia Poenari. Clinciul - Filiti, moșie, în jud. 
- Buzăi, com. Verneşti, Are 130. 

Clinciul, sat, pl.. Olteniţa, jud. hect. arabile, ţiană, sunt evaluate aproxima- 
tiv la “suma de 50000 de lei, 

Are sat. 

Numirea vechie: Ghirva. 

Clinceanca, moșie, nelocuită, jud. 

Ilfov, pl. Znagovul; face parte din 

com. rur, Bucovezi. Proprieta- 

rul, d-1I. Dunca, are 290 hect,, 

pe cari le cultivă, rezervînd !/p 
hect. pentru cultura viței. 

Clinceni, sas, face parte din com. 

rur. Slobozia-Clinceni, pl. Saba: 

rul, jud. Ilfov. Este situat la S. de 

Slobozia, între riul Răstoaca şi 
riul Ciorogirla. 

„Se întinde pe o suprafață de 

714 h. a., cuo pop. de 812 loc. 
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Ilfov; face parte .din comuna 

rur. Spanţovul. Este situat spre 

N.-V. de Spanţovul, între văi. 

Are o suprafaţă de 800 hect,, 

cu o populaţie de 29 loc. 

Statului aparţin: 218 hect. și 

însurățeilor 582 hect, Statul cul- 

tivă prin arendaşii săi 130 hect, 

(şo sterpe, 13 izlaz, 15 vie și 10 

pădure). Loc. cultivă 527 hect, 

(15 sterpe, 25 izlaz și 15 vie). 
Numărul vitelor mari e de 56 

şi al celor mici de ş7, 

Clinciul, 24/72, jud. Ilfov, lingă 

satul cu același nume, proprie- 
tatea. statului. Se arendează îm- 
preună cu moșia Clinciul,   

Clinciul -Moşnenilor - Lipieni, 
moşie, în com. Verneşti, jud. 

Buzăă, Are 43 hect. arabile, 

Clinciul și Surlari, zădure a - 
statului, în întindere de 36 hect., 

pendinte de com. Chiseletul, pl. 
Olteniţa, jud. Ilfov. 

Clinelor (Dealul-), munte, în 

com, Mălini, jud. Suceava. 

Clineţul, gîr/ă, în plasa ' și jud. 

Tulcea, com, rurale Maru-Ghiol 

și Saru-Nasuf. Este formată, 

- la izvor, din 2 braţe ce pornesc 

din poalele sudice ale dealului



CLINOVUL,. 

„.. Cara-Bair, de lingă ruinele cetă- 
„ței “Zaporojeni; se îndreaptă 

spre V., avind o direcţiune 

generală de la N.-E. spre S.V., 

„brăzdind partea răsăriteană a 

plășci și pe cea sudică a comu- 

nilor, și, după un cursde6 km. 

merge de se varsă în marele 

„iezer Razelm, pe partea dreaptă 

a lui. Este înconjurată de toate 
„părţile numai cu stuf, 

Clinovul, ziri4, izvorește de la 
E. comunei Armăsești, plasa 

„ Cerna-d.-s,, judeţul Vilcea; udă 
„partea de S. a acestei comune 

și se varsă în riul Cernişoara. 

Clinul, dea/, ocupă partea de V. 
a com. Gropniţa, plasa Copoul, 
jud. Iași, I s'a dat această nu- 
mire după direcțiunea pantelor 
sale înclinate. 

Clinul, zane, comuna Cheia, 
„plaiul Cozia, jud. Vilcea. 

Clinul, va/e, jud. Iași, formată de 
inclinațiunea pantelor dealului 

“ Clinul, din com. Gropniţa, plasa 
Copoul. 

Clipiceşti, com. rur., în pl. Gir- 
lele, jud. Putna, 

" Comuna Clipicești este situată 
pe ambele maluri ale Putnei; 

_ cătunul Clipicești mai sus de 
Irești, iar Vitănești, mai jos de 
Irești şi anume: Clipicești și Vi- 
tănești-d.-s. pe malul sting al 

“Putnei, iar Vitănești- d.-j,, pe 
malul drept. 
„Distanţa comunei de reședința 

subprefecturei (Odobeşti) e de 15 
kil., iar de capitala judeţului, 
de 21 kil. 

Inălțimea comunei e de 205 
m. W'asupra nivelului mării, 

Marginile acestei comune sunt: 
la N. și N..E., Crucea -d.-s., 
Panciul peste apa:Șușiţei; la N.- 
V. și V., Ireşti; la. E., Crucea-   
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d.-j. peste apa Șușiţei; la S.-E,, 
Țifești şi Găgești; iar la S., Mă- 

gura-Odobeștilor, | 

Comuna 'se compune din 
următoarele cătune: Clipicești, 

unde e și primăria comunei, 

Vităneşti-d.-j. și Vităneşti-d.-s. 

Populațiunea comunei, după cel 

din urmă recensămînt, e de 224 

capi de familie, cu 864 su- 

flete (416 bărbaţi, 448 femei), 

din cari 423 neîisuraţi (211 

bărbaţi, 212 femei), 358 însu- 

rați, 70 văduvi (19 bărbaţi, ş1 

femei), 13 divorțaţi (7 bărbați, 

6 femei); 850 Romini, 1 Sirb, 

și 13 de diferite naţionalităţi; 

851 ortodoxi, 6 armeni și 7 mo- 
zaici; 188 agricultori, 13 mese- 

riași, 7 industriași, 15 comer- 

cianți, 13 profesiuni libere, 72 
muncitori și 53 servitori. 

Știii carte 116 persoane, din 
cari $7 bărbați și 29 femei. 

Numărul caselor de locuit 
sunt 197. 

In comună e o biserică paro- 

hială, cu: hramul Sf. Dumitru, 

în satul Clipicești şi una filială, 
cu hramul S-ţii Voevozi în sa- 

-tul Vitănești. Pentru întreținerea 
lor, com. cheltuește 150 lei anual. 

Instrucţiunea se predă într'o 
școală mixtă, construită de co- 
mună și frecuentată de 10 copii 
(6 băeţi și 4 fete), din 39 de 
copii (18 băeţi și 21 fete) cu 
virsta de școală. Pentru între- 

ținerea ei, com. vine în ajutor 

cu 174 leicanual. 

Sunt 190 contribuabili. 
Budgetul comunei, pe anul 

1593 —94, era de 6136.16 lei la 
venituri și de 6053.07 Iei la chel- 
tueli, 

Numărul cultivatorilor a fost 
de 32.. 

Instrumentele agricole sunt: 
1 mașină de treerat cu aburi, 
1 mașină de vinturat, 21 plu- 

“: guri de lemn, 27 de fier și 2 
mori de aburi, 

  

  

CLIPICEŞTI 

Vite sunt 754, din cari: 237 
boi, 109 vaci, 55 cai, 208 oi, 
2 capre și 143 porci. 

Viile din Clipiceşti sunt așe- 
zate pe dealul de de-asupra ma- 
lului Putnei și consiitue resur- 
sa principală a locuitorilor, adu- 
cîndu-le: pănă la 21 hectol. de 
hectar. Intinderea viilor din co- 
mună se ridică la 468: hect,, 
producind (1893) 6561 hectol. 
vin alb și 3392 hectol. vin roșu, 
în valoare totală de 248825 
lei. 

In comună sunt 219 stupi de 
albine. 
“Industria și comerciul sunt re- 

prezentate prin: 1 accizar, 2 
cîrciumari, 1 băcan, ş dogari, 
3 cizmari, 1 cărăuș și 23 fabri- 

canți de rachiii. 

Mai multe șosele comunale 
pun în legătură com. Clipiceşti 
cu Țifești la S.-E,, și cu Ireşti | 
la N.-V. Șoseaua judeţeană Foc- 
şani - Boloteşti - Tichirişul trece 
prin Vitănești-d.-j., punînd ast- 
fel satul în legătură, de o parte 
cu Gigești și de alt cu Ireşti- 
d.-j. 

Clipiceşti, saz, în com. cu același 
nume, pl. Girlele, jud. Putna. 
Este aşezat pe malul sting al 
Putnei, mai sus de Ireşti. 

Are o biserică parohială, cu 
hramul Sf.: Dumitru. In ajutorul 
ci vine com. Clipicești, cu 75 
lei anual. Are o școală mixtă, 
zidită de comună şi frecuentată 
de 10 copii (6 băeți şi 4 fete). 
Numărul copiilor în virstă de 
şcoală e de 39 (3 băeţi şi 21 
fete), 

Clipiceşti, parohie, în comuna cu 
același nume, pl. Girlele, jud. 

Putna, și formată din cătuuele 

Clipicești și Vităneşti. E for- 

mată din 1 biserică parohială, 

cu hramul Sf. Dumitru, în căt. 
Clipicești şi 1 filială, cu hramul



CLIPICEŞII (HLIZELE-DE-LA-) 

S-ţii Voevozi în. Vitănești.  Co- 
muna cheltuește pentru fie-care 
biserică 75 lei anual. 

Clipiceşti (Hlizele-de-la-), rup 
de pădure. (Vezi Mera-Baloteşti). 

Clipiciul, /ac, pe moşia Fetele, 
"proprietatea fraţilor C. şi Gr. 
Olănescu, pendinte de com. Ble- 
jasca, plasa Glavaciocul, judeţul 
Vlașca, 

Cliserul, sud-divizie a căt. Simi- 
leasca, din com. Simileasca, jud. 
Buzăă. Are o biserică fundată 
de familia Filipescu. 

Cliserul, dea/, în judeţul Buzăti, 
comuna Gura-Sărăţii, câtunul Va- 
lea-Botii. E acoperit de vii. 

„Cliserul, numire dată unci părți 
din moșia Simileasca, județul 
Buzăii. E acoperită în mare parte 
cu grădini de zarzavat. E mai 
numită și Filipeasca. 

Clociţi, căzu, al comunei Vadul- 
Soreşti, jud. Buzău, cu 425 lo- 
cuitori, cari locuesc în 97 case. 

- Aci se presupune a fi fost ce- 
tatea dacică Ramidava. 

Clociţi, co/ină, ramificație din 
dealul Dumbrăvei, jud. Buzăă, 
prelungindu-se spre S.-E. între 
Vaiea-Clociți şi Valea-Licoi, în 

com. Vadul. Soreştilor. Are înăl- 

țime ca de 415 m. 

. Clociţi, zzvor, în jud. Buzău, co- 
muna Vadul-Soreștilor; începe 
din dealul Dumbravei. și se 
scurge în valea Hirboca. Pănă 
acum 20 ani, acest izvor, de 

„cite ori venea mare, aducea, în 
albia sa'o mulțime de“ monede 
romane de argint. Cauza înce. 
tărei nu poate fi de cit, saii 
sleirea tezaurului, saii vre-un 

obstacol care i-a abătut cursul. 

Clociţi - Pantelimonul, 

  

525 

" Clociţi (Lixăndreasca), moşie, 
în jud. Buzău, com. Vadul-So- 
reștilor. Are 130 hect,, din cari 
28 pădure, . 

moşie, 
a Eforiei Spitalelor Civile ' din 
București, jud. Buzăă, pendinte 
de mănăstirea, Grăjdana, în co- 
muna Vadul-Soreştilor. Are 197 
hect., din care 95 pădure, restul 
arabil, vii şi izlaz, 

Ciociţi (Spiroaica), 7Hoşie, în 
jud. Buzăi, comuna Vadul-So- 
reștilor, căt, Clociţi.: Are 460 

„hect., din cari 140 pădurea 
Dumbrava, restul arături, vii, 
livede și izlaz. 

“Clociţi (Sfoara - Lăudatul ), 
„moşie, în jud. Buzău, com. Va- 

dul-Soreștilor. Are 43 hect., din 
care 16 pădure. 

Clocociovul, saf, situat la S., 
:pendinte. de orașul Slatina, jud. 
Olt, cu care formează o comu- 
nă. E locuit numai „de agri- 
cultori. 

Clocociovul, mânăstire, situată 
“ în gura văci cu același nume, 

jud. Olt. (Vezi descripţia la ora- 
șul Slatina). 

Clocociovul, deal, situat la S, 

de orașul . Slatina, jud. Olt. E 
acoperit cu vii și ţarine. 

Clocociovul, za/e, situată între 

dealurile Caloianca şi Clococio- 

vul, jud. Olt, la S. de Siatina. 
“Are direcţia .E.-V. și se varsă 
în Olt. 

Clocoticiul, sa, cu 72 suf., jud. 

Argeș, pl. Loviştea. Face parte 

din com. rur, Racoviţa. 

Clocoticiul, Zea/, com. Casa-Ve- 

chie, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Clocoticiul, 

Clocoticiul, dea, 

  

CLONDIRUL 

Clocoticiul, 7oc, pl. Jiul-d.-ij.; co- !” 
muna Roziștea, jud. Dolj, unde 

bălțile: Metiţa, Strimba, Ocru- 

gli, Seaca, Groșeţul, Lungă, 
Trestia și Jieţul, se varsă în 
balta Ochiul. 

Clocoticiul, va/e, începe de sub 

muntele Piva, din plaiul Vul- 

can, jud. Gorj, şi se prelungește - 
de la E. spre V. pe o întin- 

dere de 4 kil., lăsînd în partea 

despre N. muntele Piva, iar în . 

partea despre S. Cracul-Măru- 

lui. In muntele Piva izvorește 

un mic pirii, care poartă nu- 
mirea văci și care se varsă în 

riul Bistriţa. 

Clocoticiul, va/e, com. Cacova, 
„pl. Ocolul, jud. Vălcea. 

vale, com. Prisaca, 

pl. Oltul-d.-j., jud. Olt. 

în com. rur. 
Secul, pl. Dumbrava, jud. Me- 

„ hedinţi, 

Clonăirul. “(Clondirul - Băje - 

nari), com. ru, în pl. Sărata, 

jud. Buzăi. E situată pe ambele : 

„maluri ale piriului. Sărata, la 
distanță de oraș de 2300 m. 

Limitele sale sunt: la N., șo- 

seaua națională, peste care trece 

puţin în dreptul com. Pietroasa, 
- începînd din hotarul moșiei Bă- 

deni şi pănă în hotarul moşiei 

Coca din com. Șarînga; la E, 
se lasă pe hotarul moșiilor Stil- 
pul și Borneasca și merge pănă 
în Movila-Banului; la S. din Mo- 
vila-Banului, merge pe hotarul 
moșiei Bradul-Berca, . pănă în 
hotarul moșiei Marişoaica din 

„com. Vintileanca; la V., începe 
din Marișoaica și pe hotarul mo- 
șici moşnenilor Bădeni dă în 

“şosea. Suprafaţa sa este de 2020 

hect., din care 1570 arabile, . 
70 fîneață, 240 izlaz, 37 vii şi -:
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103 sterp. Proprietăți mai în- 

semnate sunt: Bradul - Berca, 

Bărbuleanca și Bădeni -Miluiţi 

(ale statului), Cătinele şi Bă- 

deni-Popeşti (particulare). Tere- 

nul e șes și puţin fertil, avînd 

multe sărături, 

Căi de comunicație sunt: şo- 

seaua națională și şoseaua co- 

munală Clondirul-Pietroasa, 

Vite are: 440 boi, 246 vaci, 

93 viței, 174 cai, 296 epe, 62 

mînji, 2630 oi, 1 asin și 270 
porci. Stupi sunt 1ş. 

Comuna e formată din cătu- 

nele Atirnaţi, Băltăreţi şi Clon- 
dirul, cu o populaţie de 1270 

loc., din cari: bărbaţi însuraţi 

280, neinsuraţi 25, văduvi 9, 

băeţi 332; iar femei măritate 

_280, văduve 25, fete 319, cari 

locuesc în 272 case. Meseriași 

sunt: 2 lemnari, I cizmar şi 2. 

fierari. 

Budgetul com. e de 3041 lei. 

Comuna are o școală frecuen- 

tată de şo elevi și ş eleve. Carte 
știii 94 loc. Are o biserică, cu 

hramul Adormirea, deservită: de 

I preot, 1 cîntăreț și 1. para- 
cliser. Cîrciumi sunt 7. 

"Această comună și-a luat naș- 
tere în secolul trecut cu locui- 
tori aduși din diferite părți 

de Egumenii mănăstirei Bradul, 

pentru a, avea brațe de lucru 

pe moșia Bradul. Cu ocaziunea 

ocupărei țărei de Ruși (1806— 

1812), locuitorii ai părăsit că- 

minurile, neputind suporta pod- 

vezile- impuse și nu se întoar-: 

seră de cit după 1812, cînd își 

iai naștere satele Clondirul-d..j. 

şi Băjenari - Pitarului- Haralam- 

bie. Mai tirzii fixîndu-se aci o 

stațiune postală, se formează din 

surugii căt. Postea (Atirnaţi) și 

tot cam în acel timp se pun 

bazele și satului Băltăreţi ; toate 

aceste sate se reunesc în 1864, 

într'o singură comună: Clondi- 
rul-Băjenari.   
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Clondirul, câ/unu/ de: reședință, 

al com. Clondirul, jud. Buzăi, 

cu 620 loc, și 135 case, La în- 

ceput se împărțea în două: Clon- 

dirul-d.-s., constind din vechiul 

“sat Băjenari-Haralambie şi Clon- 

dirul-d.-j. Acum, ambele s'a 

rcunit sub numele de Clondirul, 

Clondirul (Clondirul-de-Sus), 
cătun, al com. Şaringa, județul 

Buzău. E situat sub ramifica- 

_ ţiilede S.-E,, ale muntelui Istriţa. 
Are 440 loc. și 106 case. 

Clopotul, zoiană, jud. Suceava, 

pe moșia Stolniceni - Costan- 
dache, 

Clopotul, ziriiaș, judeţul Bacău, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Solonţul, 

curge prin valea cu același nume 

şi se varsă în piriul Solonţul. 

: Clopotul (La-), pasagiă, al dru- 
mului ce duce la Sibiii, judeţul 

Vilcea. De la com. Cornetul, 

Oltul curge formînd o mulțime 

de cotituri printre niște stînci 

înalte şi sălbatice, desbrăcate 

de ori-ce vegetaţie, de un aspect 

înfiorător. O legendă populară 

culeasă de d. George I. Laho- 

vari, pretinde că în acest loc 
ar fi căzut în Olt, în vremuri 

de demult, un clopot colosal, 

destinat Episcopiei de Rimnic 

ori mănăstirei Curtea-de-Argeş, 

care de veacuri stă îngropat în 

valurile clocotinde ale rîului, 

Clopotului (Valea-), za7e, jud. 

Bacăi, pl. Tazlăul-d.-s., com. So- 

lonţul, avută în puțuri cu păcură. 

Clepeţe! (lazul-lui-), zaz, jud. 
„ Suceava, spre S.V. și în mar- 

ginea oraşului Fălticeni. E for- 

mat de piriul Buciumeni și are 
o suprafața de 400 m. p. 

Clopoţel (Ţarina-lui-), farină, 
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judeţul Suceava, în suprafață 

de 20—25 fălci, între Fălticeni 

şi piriul Biciumeni. 

Clopoţelul, îaz, jud. Botoşani, for- 

mat din piraie, pe moşia sta- 

tului Vorona, comuna Poiana- 

“Lungă, pl. Siretul. 

Cloşani, com. rur., în jud. Me- 
hedinți, plaiul Cloşani, la dis- 

tanță de.73 kilom. de orașul 

Turnul-Severin, iar de Baia-de- 

Aramă, reședință plășei, de 11 

kil. E situată în munte, pe al- 

bia riului Motrul-Mare și Mo- 

trul-Mic (Motrișorul sati Motrul- 

Sec). Comuna Cloșani este com- 
pusă din satul Motrul-Mare care 
este reședința comunei și Mo- 

trul-Sec, de care aparţine și 

Poiana, unde este sucursala vă- 

mei Virciorova. 

Are 1105 locuitori, din cari 

199 contrib., locuind în 245 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 

" agricultura, creșterea vitelor şi 

facerea şindrilei de brad. 

Parte din locuitori se ocupă . 
“cu pescuitul păstrăvului din apa 

Cerna și pîraiele sale și cu face- 

rea brinzei numită «de toamnă», 

saii brînză «degerată». 

Locuitorii posedă: 16 plu- 
guri, 20 care cu boi, 11 căruţe 

cu cai și 1015 stupi. 

Are 3 biserici, deservite de 2 

preoți și 4 cîntăreţi; o şcoală 

cu 1 învățător, 
Sunt 4 circiumi. 

Budgetul are la venituri lei 

1646; iar la cheltueli 1097 lei. 

Numărul vitelor este de: 89o 

vite mari cornute, 304 oi, 2000 

capre, 103 cai și 600 rimători. 

Cloşani se mărgineşte: la E. 

cu comuna Pocruia; la S. cu 

com. Orzești; la V. și N. cu 
Austro-Ungaria. 

Locuri de muncă în comuna 

Cloșani sunt: Poenile-d.-j. şi 

Poenile-d.-s.



CLOȘANI 

Dealuri: Dealul - Cloșanilor, 

Socetul, Puntea, Cracul-lui-Pe- 

tre, al-Ursului, al-Miciorățului, 

al - Porcului, al- Izvoarelor, al- 

Lupşei, al- Ponoroacelor și al- 
Sohodoarelor, 

Ape sunt: Rîul Cerna, pîriul 

Cernișoara, Cărbunele, Bulzul, 

“ Ivanul, Scărișoara, Godeanul, 
Naiba, Vînătorul, Motrul, Craio- 
vița, Frumosul, Carpenul, Valea- 
dintre - Dealuri, Pirîul - Ursului, 
al-lui-Petre, al- Ciutei, al- Run- 
cului, Alunul, Mileanul, Scă- 
rișoara, Motrul-Sec, Capra, Do- 

brota şi Lupșa. 

Munţii din această comună 

sunt: Oslea, Gropile, Balmă- 

jie, Mocirlice, Scărişoara, Bul- 

zul, Vlăsia, Rădoteasa și Mi- 
cuşea. 

Prin comună trece șoseaua 
comunală Padeșul- Orzeşti- Clo- 

.. şani, ce se leagă cu judeţul 

| Gorj și șoseaua Baia-de-Aramă- 

„Brebina-Orzești-Cloşani. 
__ “Tudor Vladimirescu, fiind vă- 

taf de plaiu, a avut reședința 

- plaiului în comuna rurală Clo- 

şani. Casele cari şi le-a făcut exi- 

stă și păna astă-zi, servind de 

local pentru școală și primărie; 
de asemenea se află o moară 
şi un eleșteii de peşte în apro- 

piere de casă, în bună stare, 

foste ale eroului din 1821. 

Văile comunei Cloșani și ale 

com. Obirșia ca și ale com. 

Busești sunt prăpăstioase, și ser- 

vesc de poteci trecătoare peste 

"munţi în Austria, adică în Ba- 
natul “Lemişoarei. și în Transil- 

vania. o 

In anul 1848, Ungurii sub 

„conducerea lui Kossuth, aii ve- 

nit peste munte, pe plaiul Os- 
lea în com. rur, Cloșani şi de 

aci aii plecat spre Dunăre. 

In timpul războiului Romîno- - 

„-  Ruso-Ture din 1877—1878, se 

- răspîndise vestea că Ungurii |. 

au intrat în ţară, pe la Baia-de- 

sp
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Aramă, din care cauză a fost 

trimisă imediat armata, spre 

Baia-de-Aramă, și s'a fortificat 
Culmea-Cernei. 

In comuna Cloşani se aă 

o peșteră cu stalactite şi - sta- 

lagmite frumoase. 

Cloşani, paz, ocupă partea de 

N. a județului Mehedinţi. Se măr- 

ginește: la N.; cu creasta mun- 
ților Carpaţi, care îl despart de 

Transilvania şi Banatul - Temi- 

şoarei; la V. de Banatul-Temi- 

șoarei tot prin munții Carpaţi, 

și riul Cerna; la S. cu plaiul 

Cerna și pl. Motrul-d.-s., iar la 
E. cu jud. Gorj şi o parte din 
plasa Văilor. Acest plaiii, care 

"și-a luat numele de la munții 

Cloşani, este format din 18 co- 

mune și anume: 

I. Baia-de-Aramă, cu cătu- 

nele: Baia- de- Aramă, Dealul- 

„Mare şi Tarniţa. 

2. Bala-de-Yos, cu cătunele: 

„ Cîrşul şi Bala- -de-]Jos, 

3. Bala-de-Sus, cu cătunele: 
Bala - de- Sus, Brateşul, Lătu- 

roasa, Moriștea, Zăgoicea şi Mo- 

trul-Mare. 
4. Cloşani, cu cătunele : Mo- 

trul-Sec şi Comănești. 
5. Comâneşti, cu cătunele: 

Brativoești, Ludul, Molani, Pis- 

trița şi Crainici, 

6. Crainici, cu cătunele: Săr- 

| dănești și Valea-Plopului. 

7. Glogova, cu cătunele: Glo- 
gova, Boghicești, Clejnești, Ior- 

mănești, Olteanul și Cochirani. 

8. Jupca, cu cătunele: Iupca, 

Cimpul - Mare, Chiţinuiul, Giu- 

rești, Angheleşti și Sărdănești, 

9. Jfărăşeşti, cu cătunele: Mă- 

| rășești, Bratilovul și Stănești. 

10. Vegoești, cu cătunele: Ne- 

| goești, . Apa-Neagră, “Cănucești 

Și padegul. 

I. Ofirșia, cu cătunul O- 
birt . 

__ Motrul, Bulba, și Bribina, 

  12. Orseşti, cu cătunele : Or. 
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- zeşti, Brebina, Călugăreni, Ti 

terlești și Văeni, 

13. Ponoarele, cu cătunul: 

Ponoarele, Băluţa, Birăiacul, 

Brinzeni, Buicani, Cracul-Mun- 

telui, Girdăneasa, Gherghești, 

„ Proitești, Mocoviștea, Rieni, Răi- 

culești, Şipotul și Valea-Ursului. 

14. Rătejul, cu cătunele: Li- 

" nia-de-]os, Linia-de-Sus și Chiliul. 

15. Rudina, cu cătunele : Ru- 

dina şi Berești, | 

16. Șovarna-de-Yos, cu cătu- 
nul Șovarna-de.Jos. 

17. Șovarna-de-Sus, cu cătu- 
nele: Șovarna- de- Sus, Runcul.. 
şi Studina, 

18. V/adimireşti, cu cătunele: 

Vladimirești, Ohaba și Popeşti. | 

- Reşedinţa subprefecturei e în . 
com. urbană Baia-de- Aramă; . 

de asemenea și a judecătoriei de 

pace, numită judecătoria Oco. . 

lului Baia-de-Aramă; tot în re- 

ședință se află un spital și o- 
ficiul telegrafic. . 

Suprafața totală a plaiului 
* Cloșani este de 60933 hect. 
dintre care 11240 hect. sunt 
caltivabile, 20000. cu pădure, 
100 cu vii, 300cu pomi Şi res- 

„. tul -necultivabile. 

Plaiul Cloșani este udat de 
mai multe rîuri, dintre cari cele 
mai . principale sunt: Cerna, 

Toată partea de N. a aces- 
„ tul plaii este brăzdată de munţi 

înalți, dintre care cei mai în- 
“semnaţi sunt: Dobra, înalt de 
1923 metri; Girdomanul, Groa- 
pele, Oslea, Olanul, Pictrele- 

- Albe, Stina-Mare și Totoaia, 

înalt de 1993 metri. 
In plaiul Cloșani statul po- 

-sedă 2 moșii, cu un venit anual 
de 1600 lei. 

Locuitorii comunelor: apro- 
piate de graniță și munţi se 
ocupă cu pescuitul păstrăvului - 
din apa. Cerna şi afluenții săi 

şi cu facerea, șiţei,.
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Din punctul de vedere geo- 
logic, acest plaiii este avut în 
tot felul de metale, şi mai cu 

- seamă în aramă și cărbuni. 
„Arama s'a: exploatat în mai 
multe rînduri din minele de la 
Baia-de:Aramă, Băroaia şi Te- 

"homirul.. 

In plaiul Cloșani se găsesc 
și ape minerale, cum sunt cele 
de la Bala-de-j., Bala-de-s. 
și Baia-de-Aramă, care conţine 

fier, pucioasă și alte substanțe. | 
Ca locuri istorice în plaiul 

- Cloşani avem: Meterezul din 
frumoasa cimpie a Padeșului, 

„ făcută de Tudor-Vladimirescu. 
. Rămășițele de zidării de la Că- 

lugăreni, Ponora şi de Piatra- 
lui-Stan. Mai sunt mănăstirea 
Schitul - Baia - de - Aramă, casa, 
moara și eleșteul lui Tudor- 

" - Vladimirescu, din com. rur. Clo- 
șani, 

„In plaiul Cloșani este şi o 
"sucursală a vămei Virciorova, 
„câre funcționează numai! în tim- 
pul verei, cit staii vitele locui- 
torilor în munți pentru pășu- 
nare. (V. Cloșari, trecătoare). 

 Cloşani, trecătoare, în jud. “Me- 
hedinți,: plaiul Cloșani, com. rur. 

„- Cloşahi, începe de la locul nu- 
- mit Pâiana, proprietate a gene- 

ralului Gh. Angelescu şi a colo- 
nelului- G. Palade. 
„"Aci este pichetul Cloşani și 

- sucursala vămei Virciorova, nu- 
mită Poiana. 

Din acest loc, trecătoarea se 
desparte în două părți: o parte 
apucă prin satul Motrul-Mare, 
pe apa Motrului, la locurile 'de 
imuncă -ale Motrenilor, numite 
Poenile-Mari și Poenile-Mici. A- 

„poi sus pe Scărișoară, plaiul 
Păltineilor, î în culmea stingă a 

E Cernei, coboară în Cerna, luînd 
o direcţie spre plaiul Girdoma- 
nului ce duce la muntele Gir- 

.... domanului și Stina-Mare, ducînd |: 
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peste hotar în Transilvania ; iar 

o ramură pe.plaiul Bulzului în 
“munții Bulzului şi alții. 

„A doua parte apucă prin sa- 
tul Motrișorul-Sec, merge la lo- 

curile. de muncă: ale Motrişore- 

nilor, de aci la Buza-Plaiului, 

apoi urcă Piaiul-Oslea, în cul- 

mea Cernei, de aci coboară la 

apa Cerna, în valea Cernei, la 

Lunca-Frasinului și continuă îna- 

inte tot sub numele de Plaiul- 

Oslea, pănă la munte sus la 
 Pietrele-Albe. 

Cloşani, gea/, în com. rur. Clo- 

şani, plaiul Cloşani, jud. Mehe- 
dinți. 

Cloşani, zise, în jud. Mehedinți, 
plaiul Cloșani, com. rur. Clo- 

șani, numită și Poiana-Cloșani- 
lor; înaltă și punct de 6bser- 
vaţiune în toate părțile; avînd 

o înălţime de 1428 m. 

Cloşani, Bichet de graniţă, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cloșani,: com. 
rur. Cloșani. 

Cloşca (Țiganca), sat, pl. Mos- 
tiştea, jud. Ilfov; face parte din 

com, rur, Crătunești-Măineasca. 

Este 'situat la V, de Crătuneşti, 

pe valea Mostiștea. 

Se întinde pe o suprafață de 

478 hect. și are o populaţie de 
135 locuitori... 

" Familia Casotti are 390 hect, 

şi locuitorii 88 hect. Proprieta- 

rul cultivă 250 hect., avînd 140 

- hect,: pădure. Locuitorii cultivă 

tot terenul, fără să aibă locuri 

de fineaţă. 

Comerciul: se face de un cir- 

ciumar. 

“Numărul vitelor mari e de 

115 și al'celor mici de 117. 

Clucereasa, sat, face parte din 
com. rur. Racoviţa, plasa Riul- 

Doamnei, jud. Muscel. 

  

Clucerul, căzu,   

CLUCERUL 

Are o: populaţie de 134 capi 
de familie, sai 723 suflete, din - 
cari. 358 ' bărbaţi și 365 femei, 
împreună cu Racoviţa-d.:s, 

In lunca Clucereasa, pe o co- 
lină numită Mărgineanca; ce-i 
se mai zice şi Piscul-Liliecilor, 
se văd niște ruine, In apropiere 
de poalele acestei coline se află 
trei mari fintîni și un heleșteii, 

Aci este o mare fabrică de 
spirt, proprietate a d-lui [. A. 
Dobrovici, aproape de şoseaua 
care duce de la Cimpulung la 
Piteşti. Această fabrică s'a zidit 
la .1865 de fostul proprietar, 
Moraitu. Produce spirt escelent,. 
care se exportă în străinătate. 
Este aprovizionată cu cele mai. 
nouă și perfecționate aparate. 

Statul încasează de la această 
fabrică aproape 300000 lei a- 
nual, : 

Proprietarul ci face mare co- 
merț cu vitele, pe care le în- 
grașă cu borhot. Resturile ser- 
vesc la îngrășatul pămîntului, _ 

Clucereasa, stație de drum de 
fier, jud. Muscel, plasa Riurile- 
Argeş, com. Racoviţa, pe linia 

Goleşti-Cimpulung, pusă în cir: 

culaţie la 1 Iulie, 1887. Se află 

între stațiile Ciumești (7,8 kil.) 

și Stilpeni (8,1 kil.). Inălțimea 
d'asupra nivelului mării de 308 

_m., 65. Venitul acestei staţii pe 
anul 1896, a fost de 161094 
lei, 55 bani. 

Clucereasa, zăzure, supusă regi- 

mului silvic, comuna Racoviţa, 

pl. Riul-Doamnei, jud. Muscel. 
Are împreună cu trupul de pă- 

dure Racovița, o întindere de 

1000 hect., compusă din stejar, 
fag, carpen, jugastru, frasin, 
plop, plută şi anin. - 

în comuna şi 

satul Nămoloasa, plasa Biliești, 

jud, Putna. a



CLUCIULUI (BALTA-) 

Cluciului (Balta-), /ac, în jud. 
Tulcea, plasa: Măcin, comuna 
Pisica. Este formată de o revăr- 
sare anterioară a Dunărei, cu 

care comunică acum, prin o 
gîrliță, care o. alimentează. E 
situată în partea nordică a plăşei 
și a comunei; la E.. comunică 
ca balta Tinda. Malul său nor- 
dic este acoperit cu stuf, iar 
cel sudic este mărginit de Grin- 
dul-Cluciului și al Pisicei; pe 

„la N. trece drumul comunal, 

pe țărmul Dunărei, Pisica-Aza- 

cliii; Are o. întindere cam dei 

kilometru. ; 

Cluciului (Grindul-), rind, în 

- jud. “Tulcea, plasa Măcin, com. 

Pisica. E situat în partea nor- 
dică a plăşci și a comunei. [2 

este o : prelungire orientală a 

grindului Gemenci; se îndreaptă 

spre S.-E., mărginind spre N. 
Balta : Cluciului şi se termină 

în grindul cel mare al Pisicei, 

Are o formă lunguiaţă; o lun- 

gime de 4 kil. și o întindere 

de 20 lect. La N. e mărginit 
„de .pădurea Gemenei şi Balta- 

Cluciului; la S. e înconjurat cu 

“stuf; pe la E. merge drumul co: 

munal Luncaviţa-Pisica. - 

Coacă, ogaș, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-j., com. Argetoaia, satul Bă- 

lăcești-lordăcheni. 

Coacăzele, mpmzite, în com. Șa:- 
rul-Dornci, jud. Suceava. 

Coacăzelor (Piriul-), a/feeut al 

- Piriului - Rusului, în com. Șa- 

tul-Dornei, jud. Suceava. 

Coacăzelor (Piriul-), mic aflu 

ent al piriuli Suha-Mică, jud. 
"Suceava, 

| Coada, locuință î5 alti, ltngă co- 

-muna Chiseletul, 'pl..' Olteniţa, 

jud. Ilfov, a 

58036. Aarrle Dictionar Grogyatic. Vol. JI, 
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Coada, fa/ză, la E. de. comuna | 

Chiseletul, plasa Olteniţa, județul 
Ilfov. 

Coada, zîmpie, în com. rur, Do- 

“bra, pl. Cîmpul, jud. Mehedinţi. 

Coada - Aninoasei. (Vezi Ani- 

noasa, .vale, com. Jupîneșii, jud. 

Muscel), 

Coada-Bălţei, Prelungire nord- 
vestică a zescrulul Babadag, si- 

tuată în pl. și jud. Tulcea, pe: 

teritoriul comunei: rurale Zibil. 
Are o formă ovală. Malurile 

ei sunt joase. și acoperite de 

două părți cu stuf, Coprinde 5 

insulețe de diferite mărimi, cari 
se acoper tot-d'a-una cînd vin 

apele mari. Pe malu-i vestice 

merge şoseaua naţională Tul- 

cea-Babadag-Constanţa ; iar pe 

cel estic drumul comunal Zibil- 

Congaz-Eni-Chioi. In. ea se var- 

să piriul Teliţa, precum și Va- 

lea-Izvorului unită cu valea Ha- 

gilar. “Avind tot-d'a-una apă, 

are şi pește, ce se consumă în 
Zibil și Satul-Noii. Sunt 2 cher- 

hanale pe malurile ei, 

Coada-Bitlanului, zăzure, în ju- 

deţul Ialoiniţa, pl. Ialomiţa-Bal- 

ta, insula Balta, teritoriul co- 

munei Stelnica. 

Coada:Chiciului, zădure, în în- 

- sula Chiciul, pl. Borcea, jud. Ia- 

lomița. Are 5 hect. salcie şi 

plop, cu etate de 7—9 ani, 

 Coada-Făgeţelului, dea/, în jud. 

- Suceava, com. . Preutești, parte 

“acoperit cu „pădure, parte cu 

fi inaţ. 

Coada-Feţei; loc îsolat, com. 
Breaza-d.-s., pl. Prahova, jud. 
Prahova. 

Coada-Gemenei, (De-la-); -po-   

COADA-IZVORULUI 

zană, com. Rijleţul- Vieroș, pl. 
« Vedea-d.-s., jud. Olt. 

Coada-Girlei, Je, în jud. R.-Să- 
-rat, pl. Orașului, com. Risipiţi, 
„ez, Girlei- Coada). 

Coada-Giriei, mic afluent al pi: 
rîului Recea, com. Văscani, ju- 

deţul Suceava. - 

Coada-lencei, căzu, pendinte 
de com. Silistrarul, jud. Brăila. 

E situat la S.-V. de com. şi 

la o depărtare de 6 kil. Popu- 

laţia sa e.de 55 suflete, for- 
mînd 12 familii. 

Coada-lencei, /î7/ă, în judeţul 

Brăila, pe hotarul de S.-E. al 

comunei Gurgucţi, pe muchea 

văei Ianca, aproape de unde 

vălceaua Jilava, din com. Roman, 

se unește cu Valea-lencei, cam la 

1L kil. spre S.-E. de satul Gur- 
'gueţi. Suprafaţa satului este de 

1 hect., avind 4 case, locuite 

de 4 capi de familie, sati 10 lo: 
cuitori. Animale sunt: 9 vite 

cornute și 8. cai. ! ” 

Coada-lencei, /ac, în jud. Brăila; 

situat la V. de'com. Scorţarul- 

Vechii, pl. Vădeni.. Suprafața 

sa e de 1şo hect. Apa sa con- 
ține substanțe minerale. In răz- 

boiul din urmă cu Turcii, Rușii 

trecînd p'aci, aii construit .un 
pod de lemn.: 

Coada-Izvorului, saţ, în jud. 
Dimboviţa, pl. Cobia, căt, şi 

com. Uliești. 

Coada-Izvorului, saz, face parte 

din com. rur. Mănești, pl. Tir- 

gșorul, jud. Prahova. Are o 

populăţie de 344 loc.; din cari 

174 bărbaţi . și 170 femei. Lo- 

cuitorii mai numesc acest că- 

tun și Meiţă. Aci e o: biserică, 

-cu următoarea. inscripție ? 
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COADA-IZVORULUI 

«Această sfîntă şi Dumnezeiască bi- 
„serică, ce se .prăznueşte hramul Sf. A- 
dormirela Maici! Domnului, s'a început 
din temelie, cu mila lul Dumnezeii, de 
cucernicul Preot Popa Andronache şi de 

“ d-lut Doctor Silivestru, în zilele Mărief 
Sale Grigore Ghica Voevod, 1528, și s'a 
stricat de cutremur și a meremetisit-o 
D-lui Coconu Dimitrie Mănescu, 1845, 
și s'a zugrăvit de locuitorii satului cel 
mal cu temeiii: Costache, Radu, Nico- 

” lae, înzilele prea înălţatului Domn George 
Bibescu Voevod, 1847, Iulie 15, Pirvu 
Zugrav cu fiul săi Florea, ot Tirgovişte». 

Locuitorii acestui cătun se 
ocupă mai mult cu fabricarea 
varului alb, pe care-l transportă 
la :București, 

Coada-Izvorului, saţ, face parte 
din com. rur. Vlădeni, plasa Tir- 
gşorul,. jud. Prahova. 

Coada-Lacului, lac, în judeţul 
„ RuSărat, pl. Marginea-d.-j., co- 

muna Rîmniceni, în partea de 
S$., format de rîul Rîmnicul-Să- 

"rat. Conţine știucă, crap și bi- 
ban, ce se vînd şi se consumă 
în localitate, 

Coada - Lacului, ziroagă,. jud. 
Prahova, pl. Prahova, ce ser- 
vește de scurgere heleşteului 
din dosul mănăstirei Brebul, în 

piriul Lupa. 

Coada- Lupului, chiciii, în jud. 

Brăila, situat în partea de N. 

a ostrovului Calia, aproape de 

unde se unește Lata (ramificație 

de Dunăre) cu Dunărea-Vapoa- 

telor, în dreptul com. Tichilești, 
pl. Vădeni. : 

Coada-Malului, sas, face parte 
din coni.. rur. Măgurelele, pl. 
Podgoria, jud. Prahova. 

Coada-Malului, /oc îzo/ât, com. 
Bătrini, pl. Teleajenul, jud. Pra- 
hova. 

Coada-R îpei, Joc cu izvoare, jud. 

„jud.. Ialomiţa.   

Bacăă, pl. Siretul-d.-s., de pe 

teritoriul com. Obirșia. 

Coada-Stincei, saș, în com. Hol- 

boca, pl. Braniștea, jud. Iași. 

E situat pe coasta de E. a 

dealului Ruseni, care formează. 

malul drept al șesului Jijiei şi 

al Prutului, Se întinde pe o su- 

prafață de 958 hect., cu o po- 

pulaţie de 59 fam. saii 287 lo- 

cuitori, Are o biserică, zidită 

la 1730 de boier C. Baluș și 

acum deservită de 1 eclesiarc, 

Numărul vitelor e de 1089 

capete, din cari: 408 vite mari 

cornute, 582 oi, 30 cai și 69 

rimători, 

Coada-Sulimanului, foc 7s0/az, 

în jud. Ilfov, pl. Negoești, com. 

Călăreţi. - 

Coada-Văei, za/e, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-j., com. Poiana-Pleniţa. 

Coada-Viîrfului, mahala, în jud. 

- Mehedinţi, pl. Cerna; ţine de 
com. rur, Gornoviţa. 

Coadă, piriiaş; jud. Tecuciii, iz- 

vorește din satul 'Ţiţul, curge 

spre E., prin mijlocul com. Cor- 
biţa, pl. Zeletinul și se varsă în 

raionul comunei, în partea dreap- 

tă a rîului Berheciul.. 

Coadă (Valea-lui-), safe, la S. 
„de satul Răchitoasa, pl. Stăni- 

șeşti, jud. Tecuciii,: 

Coade (La-), vaze, în pl. Bor. | 
teritoriul comunei Rasa, 

„Incepe de la 

N. lacului Gălățuiul și merge 
spre N..E., avind o lungime de 

4 kil. Peste această vale trece 

cea, 

" drumul vechiă ce duce de la 

Călărași la Bucureşti. 

“Coadele, sa, pl. Znagovul, jud. 
" Ilfov. Face parte din com. rur. 

  

  

COADELE 

Lipia-Bojdani. Se numeşte ast- 
fel, fiind-că aci este coada băl- 
ței Znagovul. Este situat la N.- 
V. de Gruiul, lingă balta Zna- 
govul. In partea de S. este li- 
mitat de pădurea Znagovul. La 
N. parte din pămîntul săii e 
smircos, 

Are o biserică deservită de 
1 preot și 1 cîntăreț. 

Populaţia lui e de 502 locui-" 
tori. Se întinde pe o supra- 
faţă de 1276 hectare, din cari 
1030 aparţin statului şi 246 
locuitorilor. Statul cultivă prin 
arendașii săi 492 hect. (5 sterpe 
47 izlaz şi 486 pădure). Locui- 
torii cultivă tot terenul. 

Comerţul se face de 3 cîr- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 
175 şi al celor mici de 274. 
Sai stabilit în sat 2 străini. 

Coadele, că/un (tirlă), în plasa 
Borcea, teritoriul com, Rasa, 

- jud. Ialomiţa. 

Coadele, Joc îcolat, jud. Ilfov, 

pl. Olteniţa, com. Radovanul, 

Coadele, zăzure, pl. Olteniţa, jud. 
Ilfov, 

Coadele saii Izvoarele - Zna- 
govului, zirii, izvorește din 
mai multe fîntîni, situate pe co- 
muna Cojasca, jud. Dimboviţa. 
Intră apoi în judeţul Ilfov și pe 

moşiile Sterianele, Linia Pălti- 

neanul și Butimanul şi formea- 
ză două mici heleştae cu peşte, 
fiind legate prin zăgaz: . unul 
în moșia Sterianul-d.-s., avînd o 

suprafață de un hect. şi altul 

în moșia Sterianul-d.mj., avîndo 

suprafață de 1.50 hect. 

După ce udă com. Poenari- 

Vulpești, se întilnește cu apa . 

Luciului, la căt. Ulmeni, com. 

„Poenari, pl. Zmagovul, județul 
Ilfov,



COAMA-CALULUI 

Coama-Calului, /oc îsolat, com. 
Teişani, pl. Teleajenul, judeţul 
Prahova. 

Coameşi, mic a/lucut al pirtului 
Sabasa, jud. Suceava. 

Coarba, sa, com. Rădiul-Mitro- 
poliei, pl. Copoul, jud. Iași. E 
situat pe podişul dealului cu 

același nume, în partea dreaptă 
a riului Jijia. 

Are o populaţie de 17: fa- 

milii, sati 84 locuitorii, cari se 

ocupă cu agricultura și crește- 
rea vitelor, 

Numărul vitelor e de 346 ca- 

pete, din cari: 135 vite mari 

cornute, 15 cai, 153 oi și 45 

rîmătoră. 

Coarba, deal, jud. Iași, în par- 

tea de E. a satului Rădiul, co- 

muna Rădiul-Mitropoliei, plasa 

Copoul. Se întinde de la S. spre 
N. şi se termină în șesul Jijiei. 

La poalele acestui deal se for- 

mează valea Coarba, ce vine 

în partea de E. a comunei. 

Coarba, va/e. Vezi Coârba, deal, 

jud. Iași. 

Coarne (La-), cu/me «de manji,. 

com. Bogdănești, jud. Suceava,. 
ale cărei piscuri sunt: Chiţigăile, 

Druganul, Tina- Roşie, Arșiţa- 

Pădureţului și Măgura. E aco- 

perită de brad și fag. 

Coarnele, sai Doboca, (ungu-: 

rește Ialas), zane, jud. Ba- | 

căi, pl. Trotușul, com. Mănă-. 

stirca-Cașinul, așezat pe hota.: 

rul judeţului, spre Transilvania, 

Are o înălțime de 1255 m. Se 

află la N. de muntele Clăbucul, 

Coarnele-Caprei, sat, comuna. 

Belcești, pl. Bahluiul, jud. lași. 

"S'a înființat în anul 1879; is'a 

dat numirea de la o pădure, 

Coarnele-Caprei, zâzure, jud. 

Coarnelor (Riîul-), pirizaș, jud. 

Coasta, saz, judeţul Vilcea, face 

“ din 136 copii în vîrstă de școală. 

Coasta, mumire ce să dă exrre-: 
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e 
vechie, din apropiere. IE aşe- 

zat pe coasta despre N. a po- 

dișului Larga. 

Populaţia este de 221 capi 

de familie, saii 1042 locuitori, 

cari se ocupă cu agricultura, și 
cu creșterea vitelor. i 

Satul are o școală înființată 

în anul 1883, frecuentată de 7 
elevi. 

Numărul vitelor e de î585 

capete, din cari: 770 vite mari 

cornute, 92 cai, 614 oi și 109 

rimători, 

Iași, com. Belcești, pl. Bahluiul, 

lingă satul cu același nume, . 

Bacăii, pl. Trotușul, com. Mă- 

năstirea - Cașinul. Izvoreşte din 

muntele Clăbucul și se varsă . 

d'a stînga piriului Cașinul. 

parte din com. rur. Păușești- 

Măglași, plaiul Cozia. 

Are o populaţie de Gr locui- 
tori (300 bărbaţi și 311 femei). . 

Aci e reședința comunei;: 
școala e frecuentată de 38 băeţi, 

Are o biserică, fondată în anul 

1829, de familia Ceauşului Ște- 
fan. 

mității de Î., S. şi E. a câ: 

pului Bărăganul, jud, Ialomiţa. 

Coasta despre N., ce poartă 

numele de coasta Ialomiţa, în-: 

cepe a fi. pronunțată în partea. 

de V. a judeţului, din dreptul: 

satului Moldoveni, unde este! 
lipită de apa riului Ialomiţa, dar. |. 

mai spre E. este mai înaltă și, |. 

se depărtează de. albia rîului, 
formînd o luncă largă de 4 kil. 

în care se află înşirate, la poa-, 
lele coastei, satele: Coșereni, 

Borănești, Speteni, Bărcănești,:   

COASTA 

Eliza-Stoenești, Condeești, Uleș- 

ti, Frumușica, Axintele și alte 

sate mici. Mai spre E. de sa- 

tul Axintele, coasta atinge riul 
Ialomiţa, apoi formează o în- 

gustă luncă, în care se: află sa- 
tele: Crăsani, Copozul, Raşi și 

Orezi. De aci, lunca se lungește 

iarăși, căci coasta merge spre 

S., iar albia rîului merge spre 

N. și, pe luncă, sub poalele coa- 
stci, se află satele: Bordușelele, 

Marsilieni, Albești şi alte sate 

mai mici. Spre E. de Albești, 

din dreptul satului Buești, coa- 

sta iarăși atinge apa Ialomiţei, 
iar de 'aici se depărtează, mer- 

gind paralel cu cursul rîului, şi 

formează .6 îngustă luncă pănă 

la satul Mărculești, unde lunca 

se lărgeşte, căci cursul Ialomi-" 

ței merge spre N. pănă la sa- 

tul Bucul. De la Mărculești, coa- 

sta se depărtează mult de apa 
rîului pănă la satul Vlădeni, 

unde se unește cu coasta de 

E., formată de Borcea. Coasta 

- Xalomiţei, în toată lungimea sa, 

“este aproape verticală și nu se 

poate trece de cît prin anumite 

drumuri, numite şughițe, formate 

prin săpături sai prin curgeri 

de apă, de pe cîmpul Bărăgan, 

pe luncă. Înălțimea ci este de 

30—35 m. 
" Coasta de S$. începe din drep- 

tul satului Vărăști; se întinde 

“spre N.-E., pănă la N. lacului 

Gălățuiul; iar de aci se diri- 
gează spre N., apoi spre E. pănă 

la satul Jegălia, formînd o te- 

rasă largă de 10 kil. în drep- 

tul orașului Călărași şi care, cu cît 

se apropie de Jegălia, se îngu- 

stează. De la Jegălia, coasta, 

„merge spre N.-E., apoi spre N., 

pănă în dreptul satului Gaiţa, 

unde, depărtindu-se de Borcea, 

se unește cu coasta Ialomiţei. 

Coasta aceasta este formată de" 

Dunăre și Borcea și are vo înăl- 

țime care variază de la 15—30



COASTA 

m. Nu are repeziciunea, acelei 
de N., de cit între satul Fe- 
tești 'şi - Stelnica, unde poartă 
numirea de Briciul. In dreptul 

„ orașului Călărași, coasta se nu- 

„_mește Slemna, iar în dreptul 

satului “Tonea poartă numirea 
de Tinda-Minda. 

Coasta, dea/, între comunele Poe- 
nari și Jugurul, pl. Argeșelul, 
jud. Muscel. 

Coasta, Zea/, situat . în dreapta 
.. gîrlei Ogretinul, jud. Prahova, 

plaiul Teleajenul, com. Ogre- 
tinul. . : 

Coasta, Zea/, în jud. Roman, co- 
muna Ghirăești, spre V. de sa- 
tul Ghirăești. 

Coasta, mute, la V. com. Cii- 
neni, plaiul Cozia, jud. Vilcea. 
Aci se fabrică brînză, la două 
stine, numite Stinele-Cîinenilor, 

„Coasta, zăzdure, în jud. Bacăii, 
„pl. “Tazlăul-d.-j., com. Drăgu- 
gești, - proprietatea colonelului 
Crupenski. Este foioasă, (fag, şi 
stejar). Are o întindere de 120 
hect. și este supusă. regimului 
silvic. 

Coasta, pădure fuioasă (fag, și ste- 

jar), în jud. Bacăiă, pl. Tazlăul: 

d.-j., com. Valea-Rea, proprie- 
tatea moștenitorului lui Gr, Ro- 
setti (443 hect.) și ai lui V. Con- 

- dopolu. Are o întindere de ş43 
hect. și este supusă regimului 
silvic. -- - 

Coasta - Bărbăteştilor, Pădure 
de stejar, pe moșia Văscani, ju- 
deţul Suceava. 

Coasta-Bengăi, prune, la N. co- 
- munci Novaci, plaiul Novaci, 

-.. :jud. .Gorj.. E situat, între munţii 
+ -Petrimanul, Bora, Ștefan şi Căr-   

ca
 

Ca
 

to
 

- bunele. Pe acest munte este o 

biserică vechiă, 

Coasta-Bradului, surpăzură, co- 
muna Dobriceni, plasa Ocolul, 
jud. Vilcea. 

Coasta-Braşovenilor, dea/, în 
comuna Ocnele-Mari, pl. Oco- 
lul, jud. Vilcea, la E. de dca- 
lul Zaria, separat de acesta prin- 

AA 
tr'un piîriă, . 

Coasta-Bratii, /oc îso/at, com. 
Berevoești-Pămînteni, plaiul Nuc- 
şoara, jud. Muscel. 

Coasta-Bursucului, ea, jud. 
Suceava, acoperit de lanuri, pe 
moșia Heciul-Lespezi. 

Coasta-Buzei, Zza/, în jud. Su- 
ceava, com. Bogdănești. E aco- 
perit de pădure de stejar. 

Coasta-Cernelelor, pădure par- 
ticulară supusă regimului silvic, 
în întindere de 125 hect. pe 
„moşia Cernelele, pl. Ocolul-Otă- 
săul, jud. Vilcea. 

Coasta-Cernului, pădure, în jud. 
Bacăii, plasa Tazlăul-d.-s., com. 

Bucșești. Esenţe : fag și stejar. 

Coasta - Cioacelor, surpătură, 
com. Vaideeni, plaiul Horezul, 
jud. Vilcea. : 

Coasta-Cioricei, Vezi Băjeniei 
" (Coasta-), jud. Olt. 

Coasta-Ciinenilor, pisc, pe cul- 
mea Ciinenilor, jud. Vilcea. 

Coasta-Colacului, gea/, pe mo- 
.şia Heciul, jud.. Suceava, aco- 
perit cu lanuri și imaș. 

“Coasta-Corbului, va/ha/a, com. 
Recea, plaiul Horezul, județul 

„... Vilcea,   

COASTA-IAZULUI-MIC 

Coasta-Crainicului, munte, la 
N. com. Radoși, plaiul Novaci, 
jud. Gorj. E situat între munții 
Molitvișul, Groapa. lui- Purcel, 

Florile-Albe 'și Tăuzul. 

Coasta-Cretenilor, va/e, în jud. 
Bacăii, pl. Bistriţa-d.-s, de pe 
teritoriul com. Ciumași. 

Coasta-Dealului, pâurice a sta- 

tului de 2 hect., pendinte de 

com. Dudești, plasa Dimboviţa, 

jud. Ilfov. 

Coasta.Dobrei, Zea/, la S. com. 

Tirzi, pl. Crasna, jud. Fălciu, 

între dealul Prisaca și șesul Lo- 

han. Are o suprafață de 280 
hect, 

Coasta-Feţii, deal, com. Șerbă- 
neşti, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 
Porneşte de la S. din rîul Otă- 

săul, înălțîndu-se treptat spre 
N. şi formînd piscul cu același 
nume, din al cărui virf se ob- 
servă la N-V. munții Buila şi 
Arnota, unde se află mănăsti- 

rea Arnota, pe o pozițiune în- 
cîntătoare. 

Spre S.-V. este mănăstirea 

Dintr'un-Lemn, cu o mică bise- 

ricuță numită Bolniţa, iar în par- 

tea de NL. se vede. schitul 
Surpatele, 

Coasta-Guzari, zarfe a dra- 

lului Guzari, com. Hurduji, pl. 

Mijlocul, jud. Fălciă. Și-a luat 
numirea de la piriul cu același 
nume, . 

Coasta-Harei, za/e, în jud. Su- 
ceava, com. Brădățelul.” 

.Coasta-Iazului-Mare, ea/, în 
jud. Suceava, comuna Brădă- 

țelul. 

-Coasta-Iazului- Mic, za/e, în ju- 

-- deţul Suceava, com. Brădățelul.



COASTA-IVANI 

Coasta-Ivani, dea/, în partea de 
S.-V. a com. Urşi, pl. Cerna- 
d.s., jud. Vilcea. 

Coasta-Înaltă, loc îsolat, la N. 

de com. Albești, plaiul Dimbo- 
vița, jud. Muscel. 

Coasta-Jidovului, deal, acope- 

rit. cu finaț, în jud. Suceava, co- 
muna - Lespezi, căt. Sireţelul, 

Coasta-Lascului, deal, în com. 

rur. Pătulele, pl. Blahniţa, jud, 

Mehedinţi. E -acoperit cu vii. 

Coasta-Liteni, za/e, în comuna 

Brădăţelul, jud. Suceava. 

Coasta-lui-Bostă, za/e,. în juu. 

„ Suceava, com. Brădăţelul, din- 
tre dealurile Viea şi Coasta-Ia- 

zului-Mare, 

Coasta-lui-Necşan, va/e, lingă 
satul Probota, judeţul Suceava. 

Coasta-Luncei, șes, între satele 

Moara-lui-Ciorneii și Tingujei, 

pl. Funduri, jud. Vasluiii. 

Coasta- Lungă. Vezi Pietrari, 

„deal, jud.. Vilcea. 

Coasta- „Lungă, deal, pornește de 

la S. com. Şerbănești, pl. Mij- 

locul, jud. Vilcea, se înalță trep- 

tat-treptat spre N., servind de 

limită îatre cătunele Cernelele 

şi Şerbănești și se termină for- 

mînd Piscul-Fioărei, din al că- 

rui virf se vede stabilimentul” 

balnear de la băile Govora, si- 

tuat la valea Hinţei.. 

“Coasta-Lungă- Dealul-Mare, 

trupuri de pădure ale statului, 
- în jud. Vilcea, com. Pojogi, pl. 
Cerna-d.-s., în întindere de 7ş 

hectare, formînd, împreună cu: 

trupul Corbul, pădurea Poleşti- 
d.-s. 

'Ț
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Coasta-Lupei, saz, face parte din 

com. Nicorești, jud. Tecucii. 

„E situat pe un deal și despărțit 

de satul Piscul-Corbului prin o 
ripă, Se hatărește la N. cu satul 

Poiana, de care se desparte prin 

o pădure. Situat în partea, de 

N.-V. a comunei, la o depărtare 
de 2 kil. de reședința ei. Are 

o lungime de 3 kil. 

Populaţiunea satului e de 110 
capi de familie, sai 614 suf. 

Are o școală mixtă, frecuen- 

tată de 83 copii (71 băeți şi 

12 fete); o .biserică, cu hra- 

mul Sf. Gheorghe, făcută de lo- 

cuitori şi deservită de 1 preot 
şi 2 cîntăreți. 

Dealurile ce-l înconjoară sunt 

acoperite de vii, cari produc un 

vin negru escelent. 

Coasta-Marc, dea, în comuna 

Mărgineni, pi. de Sus-Mijlocul, 
jud. Neamţu. E situat în spre 

hotarul șoselei Hoisești. Are te- 

-renuri cultivabile. 

Coasta-Mare, gea/, sub care-c 

așezată com. Scăioși, plasa Te- 

leajenul, jud. Prahova. 

Coasta-Mare, gea/, în jud. Su- 

ceava, com. Lespezi. I* acoperit 

de fi înețe. 

Coasta-Mare, deal, com. Titi- 

reciul, pl. Ocolul, jud. Vilcea, 

în depărtare de 2 kil. spre N.- 
E, de vatra satului, 

Coasta- Mare, deal, lingă com. 

Păuşești-Măglași, pl. Cozia, jud. 

Vilcea. 

Coasta-Măgurei; sat, com. Băi- 
ceni, plasa Bahluiul, jud. Iași. 

I s'a dat numirea după movila 
numită Măgura, ce se află în 

partea despre E. a satului. Acest 
sat e înființat de la 1879 cu 
noi împroprietăriți. .Are o. su-   
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prafață de 200 hect. şi o popu- 

-laţie de. 4 familii, sai. 37 sufi, 

Numărul vitelor e de 80 ca- 
pete, din cari: 42 vite mari cor- 

nute, ş cai, 20. oi și 11 rimă- 

tori. 

Coasta-Mănăstirei, dea/, la N. 

com. Romani, plaiul Horezul, 

jud. Vilcea. 

Coasta-Mierla, Pietrari și Vlă- 

duceni, ziduri particulare, su- 

puse regimului silvic, pendinte 

de com. Păușeşti-Măglași, plaiul 
Cozia, jud. Vilcea. 

Coasta-Nogei, șiră de dealuri, 

jud. Bacăi, pl. Muntelui, comu- 

nele Comănești și Văsieşti. 

Coasta-Panacilor, coastă, jud. 

Suceava, pe care se află împrăș- 

tiat satul cu același nume, 

Coasta-Păuşeştilor, pădure par- 
ticulară, supusă regimului silvic, 

în întindere de '150 hect., pe 

moșia Păuşeşti, con. Păușești, 

plasa Ocolul- Otăzăul, judeţul 
Vilcea, 

Coasta-Perilor, ea/, acoperit 

- de pădure de fag, lîngă satul 
Bidilița, jud. Suceava. 

Coasta-Pietroasă, mufe, la N. 

com. Cărpinișul, plaiul Novaci, 
jud. Gorj. 

Coasta-Piscului, zsc, în partea 

de E. a com. Trestioara, plasa 

Vărbilăul, jud.. Prahova. 

Coasta-Pivelor, zise. (V. Tirsa, 
jud. Vilcea). - 

Coasta-Plapcei, deal, la N. de 
com. Mogoșesti, pl. Vedea-d.-j., 

jud. Olt, cu direcția de la:N. 

la S. Este împădurit, proprie- 

tate a statului, în :exploatare.
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Pe acest deal se cultivă cereale 
„.. și.sunt cite-va petece de vie. 

Coasta-Plopilor, dea, acoperit 
de huceaguri și finaț, în com. 
Bogdănești, jud. Suceava.. | 

Coasta-Popei, ea/, situat în 
căt. Valea-Mereni, com. Mereni, 
pl. Vedea-d.-s., jud. Olt,. cu di- 
recțiunea de la S. la N, In vir- 
ful acestui deal se cultivă. ce- 
reale pe o mică suprafață. 

Coasta-Roşie, vaz, în jud. Su- 
ceava, com. Brădățelul, 

Coasta-Sărăţei, ea7, în com. 
Hurduji, plasa Mijlocul, judeţul 

„ Făleiii, numit ast-fel de la piriul 
Sărata. 

Coasta-Seacă, ral, care des- 
parte cătunul Urşani, de maha- 

“laua Tănăsești, com. Riîmești, 
pl. Oltul-d.-j.,. jud. Vilcea. 

Coasta-Suhăi, maaute, în com. 
"Mălini, jud. Suceava. 

Coasta - Șanţurilor, dea/, pe 
moșia Ruginoasa, jud. Suceava, 
nu departe de satul Stolni- 
ceni-Costandache, din comuna 
Lespezi. Aci se văd. trei şan- 
țuri foarte mari trase paralel 

"(una ceva mai depărtat de cele- 
lalte două), despre: care legen- 
da spune că aii servit ca for- 
turi într'o bătălie, 

Coasta-Şarului, pauze, d'asupra 
satului Șarul, jud. Suceava, îm- 
brăcat în pădure de brad. 

Coasta - Şipotului -lui-Anton, 
vale, în comuna Brădățelul, jud. 
Suceava. i 

„Coasta-Tazlăului, zauze, în co- 
-. :muna Tazlăul, pl. Bistriţa, jud. 

„* Neamţu.   
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Coasta-Văcarului, graf, județul 
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., de pe 
teritoriul comunei Drăgugești. 

Coasta-Viei, deal, se întinde la 
Sudul comunei Codăcști, plasa 
Mijlocul, jud. Vasluiu. 

Coasta-Viilor, ea. (Vezi Racla- 
riul, deal din com. Mironeasa, 

pl. Stavnicul, jud. Iași). 

Coasta-Viilor, dea/, pe teritoriul 
comunei Mărunţei, pl. Siul-d.-s., 
judeţul Olt, altă-dată acoperit 
cu vii, care dai un vin bun; 

azi e acoperit cu locuri de ară- 
tură și izlaz de pășunat. 

Coasta-Vlaicului. Vezi Flămîn- 

da, movilă, jud. Muscel. 

Coastă (De-sub-), fintnă, pl. 

Ocolul, com. Mischi, judeţul 

Dojj. 

Coastei (Dealul-), /ea/, ce ţine 
de muntele Furul, jud. -Putna. 

Coastele - Roşului, /oc izola, 
între muntele” Oticul şi ' Bere- 
voescu, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, 

Coastelor (Dealul-), dea/, cu 
direcția de la N.E. la S.-V. 
com. Star-Chiojdul, pl. 'Telea- 
jenul, jud. Prahova. Cade în par- 
tea de E. a comunei. 

Coazima, dea, în pl. Isaccea, 

pe teritoriul comunei Somova. 

„Se desface din dealul Certelul; 

se întinde spre E., avind o di- 

recţiune generală de la S.-V. 

la N.-E., brăzdînd partea nor- 

dică â plășei și cea estică a 

comunei. Are 110 m. înălțime. 

E punct trigonometric de obser- 

vație de rangul al 3-lea, do- 
minînd asupra satului Cișla, a. 

supra Văei-lui-Moș-Grigoraș, și   
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asupra şoselei naționale Tulcca- 

Isaccea-Măcin. Este acoperit în 

cea mai mare parte cu pășuni 

şi fineţe. 

Coba-luc, movâlă, în jud. Tul- 
cea, pl. Istrului, pe teritoriul 

com. rur. Casap-Chioi, situată în 

partea estică a plășei și sudică 

a comunei. Este naturală, are 

12 m. înălțime, şi esteacoperită 
cu verdeață. 

Cobălaşul-de-Jos, mute, jud. 

Putna, pe teritoriul satelor: Va- 

lea-Sărei, Podurile și Prisaca, 

Cobălaşul-de-]Jos, piure, situa- 

tă pe teritoriul comunei Herăs- 

trăul, pl. Vrancea, jud. Putna, 

în întindere de 1700 hect.; e 

proprietatea locuitorilor din co- 
muna Podurile. 

Cobălaşul-de-Sus, punte, jud. 
Putna, pe teritoriul satelor: Va- 

lea-Sărei, Podurile și Prisaca. 

Cobălaşul-de-Sus, păzure, . si- 

tuată pe teritoriul comunei Va- 

lea-Sărci, pl. Vrancea, judeţul 

Putna, în întindere de 1400 

hect. Proprietate a 134 locui: 

tori din indiviziune din comuna 
Prisaca. 

Cobia, plasă, situată în - partea 

de S.-V. a judeţului Dimboviţa. 

Această plasă și-a luat numele 

de la valea Cobia şi de la .co- 

muna.şi mănăstirea ce poartă 

tot acest nume. 

Plasa Cobia se învecineşte la 

N. cu plășile unite Dealul-Dim- 

boviţa, avind în partea de N.- 

E. ca hotar natural pîrîul Șuţa; 

la V. și S.-V. cu jud. Argeș, 

neavînd hotare naturale ; la S. 

şi la S.-E: cu jud. Vlașca; şi 

la E. cu pl. Bolintinul. 

In partea de N., plasa Cobia 

este acoperită de dealuri şi văi,
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pline cu păduri și udată de o 
mulţime de piraie; iar în partea 
de S. are cîmpii întinse, aco- 
perite cu semănături şi izlazuri 
de vite. 

Clima este călduroasă şi să- 
nătoasă, pămintul productiv, 
locuitorii aii ca ocupațiune prin- 

'cipală agricultura. Munţi nu 
sunt în această plasă; dea- 
luri sunt: Băsești, Simanul, Bu- 

„toiul şi Piscul, în raionul comu- 
nei Valea-Mare; Mitul şi Un. 

chiașul-Mihaiă, în cuprinsul co- 
munei Băduleşti; Chilianul, din 

raionul comunei Gura-Foii, Fra- 

sinul, Blidari, Cloşcari şi Bur- 
dușani, în cuprinsul comunci 
Cobia; Șuţa, în comuna Șuţa- 
Seaca şi altele mai puţin însem- 

nate. Printre aceste dealuri sunt 
o mulțime de văi şi vălcele. 

Plasa- Cobia este udată de o 

mulţime de piraic, rîuri și rîu- 

Jeţe: 

Argeșul, ce trece pe lingă 

comunele: Pătroaia, Ionești, Gre- 

ci şi curge spre S.-E.; este 
pe dinsul un pod stătitor,  fă- 

cut de județ la comuna Ionești. 
Neajlovul, care trece pe lingă 

- com, Morteni, Puntea-de-Greci, 

Broșteni și Petrești şi intră în 

jud. Vlașca; Potopul, Răstoaca 
care se unește cu Potopul și 

alte rîulețe mai puţin însemnate, 
precum: Piriul Cobia, cu aflu. 

enţii săi Pietroasa și Cumboaia; 
vălceaua Foaia, care se varsă 

în Potopul; piriul Șuţa, în par- 
tea de N.-E., care se varsă în 

Răstoaca ; piriiașul Tinoasa, lîn- : 

gă com. Mogoșani; apele Nej-, 
_ lovelul, Voia, Broasca și 'Țep- 

"lea, prin râionul comunei pă 
troaia. 

“Plasa Cobia produce tot felul 

de cereale, precum: . griă,. po- 

- rumb, orz, ovăz, ete. Animalele 

sunt numeroase, Are păduri mul- 

"te, precum: piidurea Băsești, 

com. Valea-Mare, de şoooo arii; 

7
 

" în jud. Muscel, 
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Broasca de 2500 arii; Odaia- 
Turcului, comuna Mătăsarul, de 

18000 arii, Golgota, în apro- 
piere de com. Dragodana de 
27090 arii; Morteni-d.-j., de 

70000 arii; Pătroaia, de 20000 

arii; Şuţa-Seaca, de 
arii; Ulieşti, de 63900 arii și 
altele mai puţin întinse. 

Ca industrie, plasa Cobia are 
în com. Gura-Foii o mare fa- 

brică de sfori și fringhii, înfi- 
ințată de inginerul și proprie- 

tarul Constantin Chiru ; apoi mai 

sunt: o moară de aburi și una 

de apă în com. Bădulești; o 

moară de aburi în Broșteni; o 

moară de apă în Cuparul; o 
moară de apă și una de aburi 
în Găeşti, avind o fabrică de 

”. făină; o moară de apă şi una 

de aburi în Mătăsarul; o moară 

de apă în Megoșani;.o moară 
și o piuă de aburi în Morteni; 

o moară de apă în Perşinari; 

patru mori de apă în Petrești; 

o moară de apă în Valea-Mare. 

Tirguri anuale mai principale 
sunt: tîrgul de la Pătroaia, la 

29 Iunie și cel dela Găeşti la $ 

Septembrie. 

Această. plasă este străbătută 

de mai multe căi: calea-ferată 

București-Pitești - Virciorova, ce 

vine despre E. de la Titu și in- 

tră în plasa Cobia pe la căt. 
Costești - din - Deal, trece ' prin 

gara și orașul Găești şi - intră 

gara Leordeni; calea națională 

„sait şoseaua București-Pitești, ce 

merge despre E. spre V. prin 

com. Cojocarul, Găești și Bă- 

dulești, pe lingă com. Valea- 

- Mare şi intră în pl. Dimboviţa, 

trece prin comuna Glimbocata, 

după care intră în jud. Muscel, 

trecînd prin comunele Ciulniţa, 

Leordeni, etc. și merge la Pi- 

tești; șoseaua județeană Tirgo- 
vişte-Găești - Vlașca, care vine 

despre N.-N.-E., intră în plasa 

171050 

ducîndu-se la. 
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Cobia și trece prin com. Șuţa-” 
Seacă, Piciorul-de- Munte, Dra- 

godana și la Găești se încruci- 

șează cu şoseaua națională şi 

„calea - ferată, merge spre S,, 

trecînd Argeşul pe un mare 
pod la com.. Ionești și înain- 

" tează prin com. Greci, Uliești, 

Petrești şi apoi întră în judeţul 
Vlașca. Afară de acestea mai | 
sunt și alte șosele vecino-co- 
munale și drumuri neșoseluite ce 
unesc comunele unele cu altele. 
Plasa Cobia se compune din 

com. urbană Găcști şi din 23 
comune rurale, care. sunt: Bă- „- 
duleşti, Broșteni, Cobia, Cojo- 
carul, Crîngurile, Cuparul, Dra. . 
godana, Gura-Foii, Gura-Șuţii, 
Greci, Ionești, Mătăsarul, Mogo- . 
şani, Morteni, Pătroaia, Perși- 
nari, Petrești, Piciorul-de-Munte, 
Puntea-de-Greci, Sperieţeni, Șu- 
ța-Seacă, Uliești și Valea-Mare. 
Peste- tot, împreună cu Găeşti, | 
pl. Cobia are opop. de 31336loc. 

- Ca centre mai populate sunt: 
comuna Cobia, cu 3256 locuitori, 
Găeşti, cu 2470 locuitori, Gura- 
Șuţii, cu 2450 locuitori, Pătroaia, 
cu 2114 locuitori, - Ulieşti, cu 
1979 “locuitori. | 

Sunt două mănăstiri: mănă- 
stire Cobia şi Pătroaia, precum 

„și 58 biserici prin diferite sate 
"şi comune. In Găcști este o 
școală primară urbană de băeți, 
cu 3 institutori și una de fete, . 
cu 2 institutoare; iar prin plasă 
sunt 17 școli rurale și. anume 
două plătite de județ şi 15 de 
stat, Școalele, aj cărori învăţători 
sunt salariați de județ, sunt în 
comunele Gura-Suţii și Valea- 
Mare, iar școalele ai căror în- 
văţători sunt plătiți 'de stat, 
sunt în comunele; Băduleşti, 

„__ Cobia, * Crîngurile, Gura-Foii, 
“ Greci,  Mătăsarul,  Mogoşani, 

E Morteni, Pătroaia, Perşinari, Pe- 
trești, Piciorul-de-Munte, Sperie- 
țeni, Șuţa-Seacă și Milești.
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Cobia, cor. rur., plasa Cobia, jud. 
Dimboviţa. Această comună e 

" Situată pe dealurile: Frasinul, 
Blidari, Cloşari şi Burdujani, şi 

„. pe:văile: Căpşuna, Gura-Porcu- 
lui și Valea-Cobiei. Este udată 

în partea de N. de piriul Pie. 
troasa, spre V. de piriul Bum- 

boaia, iar prin centru de valca 

_Cobia. Peste aceste riuri sunt în 
"com, trei podeţe. 

Comuna Cobia se află spre 

S.-V. de Tirgovişte, aproape 
de șoseaua județeană Tirgovişte- 

Găești jud. Vlașca și se compune 
din două-spre-zece cătune: Fra- 

sinul-din-Deal, Frasinul-din-Vale, 

Blidari, Căpșuna, Gura-Porcului, 

* Călugăreni, Bumboaia, Crăciu- 

„ nești, Gherghiţești, Mănăstioara, 
Fâgetul și Arsurele, cu o popu- 

„lație peste tot de 3256 locui- 

„tori, Are pe teritoriul ei multă 
„ pădureși livezi bogate în pruni. 

In toată comuna sunt șapte 
- biserici întreținute de enoriaşi 

- şi o mănăstire, numită mănăsti- 

rea Cobia, fondată de Şerban 

„ Cantacuzino și întreținută azi 

„de Eforia Spitalelor Civile din 
București. | : 

Se învecinește spre E. cu co- 
. muna Piciorul-de-Munte, de cari 

- se desparte prin păduri și 'dea- 

-lură cu văi; spre' V. cu com. 
- Butoiul și com. Valea-Caselor, 

„-despărțindu-se iarăși prin dea- 
„luri, văi şi păduri; 'spre N. cu 

» com. Lucieni, despărțindu-se tot 

: prin. dealuri, văi şi păduri și 

unindu-se 'prin șoseaua vecino- 

-comunală; iar spre S. cu Găești, 

- despărţindu-se prin pîriul Po- 
.. topul și unindu-se tot prin șosea 
.. vecino-comunală. | 
„In Cobia este o școală mixtă 
- întreţinută: de stat,. frecuentată 
„ae 66 elevi și eleve, avînd 
„un învățător, salariat de stat. 
„In toată comuna sunt preste 
..206 copii de ambele: sexe cu 

- etatea. de școală. Localul de   
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școală -este cu primăria la un 
loc, clădit în 1885. “ 

Comuna are 3974 lei venit 
anual, 

Cobia, mănăstire, în comuna cu 
același nume, județul Dimboviţa. 

Cobia, pârî44 şi a/e, în cuprinsul 
comunei cu același nume, jud. 
“Dimboviţa. Acest piriti primește 
în sine alte piriiașe mai mici şi 
merge de se varsă în piriul 
Potopul, aproape.de Găești, 

Cobiceni, saz, în partea de S.-E. 
a comunei Todireni, plasa Jijia, 
județul Botoşani. E așezat sub 
coastă de deal, pe țărmul drept 
al Jijiei. Moşia se compune din 
2 părţi: Cobiceni-lui-Panaite-Ne- 
culaii, de 1000 hect. și Co- 

biceni-Fraţii-Gușerescu, de 258 

hect., pelingă cari se mai adaugă 
și părțile locuitorilor de 214 

» hect, Are o populaţie de 60 
familii, saii 2830 suflete, cari lo- 

cuesc. în 45 case. Are o bi- 

serică, cleservită de personalul 

bisericei din Hlipiceni. Sunt 45 

de contribuabili. Vite sunt: 214 

boi și vaci, 6 cai, 116 oi, 25 

mascuri. Stupi cu albine sunt 

10. ” | Ai 

" Sunt 2 cârciumi, 

Cobila, sa, pe moșia-cu același 

nume, comuna Șendriceni, plasa 

Coșula, jud. Dorohoiii. Are 124 

familii, sai 496 suflete. Așeză- 

rile sătenilor sunt bune, cu li- 

vezi; iar a proprietăței moşiei 

„ casă de lemn, cu heiurile nece- 

sare, grădină și 14 pogoane vie. 

“ Proprietatea moșiei este a 

d-lui C. Plagino. Biserica este 

mică, făcută 'din vechime de Gh. 

Cuciuc; are hramul Sf. Gheorghe, 

" deservită de 1 preot, 1 cîntăreţ 
. şi I pălămar, 

Calitatea pămîntului este parte 

bună, parte' mai slabă. Sătenii 
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împroprietăriți aii 246 hect. 14 
arii pămînt; proprietarul are 594 
hect. 36 arii cîmp, şi 630 hect. 
17 ar. pădure tînără cu diferite 
esențe, între care predomină 
fagul şi stejarul. 

Piriul ce trece pe moșie, este 
Lozneanul. 

Drumuri principale sunt: ca- 
lea : judeţeană  Dorohoii . Le- 
orda, și acel din Sat spre Do- 

“rohoită. 
Hotarele, cu: Toloaca, ora- 

șul Dorohoi, Strahova, Bosia, 
Horlăceni și Hapăi. 

Cobilei (Dealul-), ea/, în partea 
de E. a com. Vutcani, pl. Mij- 
locul, jud. Fălciii, cu direcţia 
NS. 

Cobolcic, /ac, în plasa Ialomiţa- 
Balta, j id. Ialomiţa, insula Balta, 

spre E. de satul Stelnica. 

Cobolul, pzmire ce se mai dă 
lacului Căbăul, jud. Ialomiţa. 

Cobreşti. Vezi, Zătreni, comuna 
rurală, jud. Vilcea. 

Cobuzul, a/ueut al Bistriţei, în 

comuna Borca, judeţul Suceava. 

Coca, vechie numire a comunei 

Niculeşti, jud. Buzăii. 

Coca, vechie numire a conuuci 

Șaringa, jud. Buzăii. 

Coca, numire, dată mai multor 

locali-ăți coprinse între munții 
Bodinești, Sărăţelul - Bercii şi 

- riul Slănic, precum și în jurul 
muntelui Istrița, județul Buzăii. 

Acestea par a fi teritoriul Cau- 
caland, ocupat de puternicui 

trib al Goţilor, Cauci. 

moșie, în com. Şaringa, 

jud. Buzăă. Are 300 hect.vii și 
arătură,



COCA 

Coca, zale, în jud. Buzăi, com. 

Niculești, pe hotarul despre com. 

Grabicina, avind înălțimea de 

671 metri și acoperit de pădure. 

Coca, piure, în judeţul Buzăii, 

comuna  Vintilă-Vodă, cătunul 

„Bodineşti, faceun corp cu sfoara 

Fundurile, de 12 hect. Proprie- 
tatea bisericei din Bodineşti. 

Coca, pirii, izvorește de la N. 

comunei Armăşeşti, plasa Cerna- 

d.-s., judeţul Vilcea. Are o direc- 

ţie de la N.-E. spre S.-V. şi se 
varsă în riul Cernișoara. 

Coca - Antemirească  (Coca- 
Plină), căzu, al com. Niculești, 

jud. Buzăii. Are 340 locuitori și 

77 case. 

Coca-Mereiască, sfoară de mo- 

șze, în com. Niculezti, cătunul Po- 

dul-Muncii, jud. Buzăii, proprie- 

tate a statului, pendinte 'de 

mănăstirea Poiana-Mărului. Are 

o întindere de 23 hect. * 

Coca-Mereiască, moșie, în jud. 
Buzăii, com. Niculeşti,- căt. Po- 

dul-Muncii. Are 490 hect., din 

care 25 pădure, restul arături, 

fineţe, izlaze și livezi. Se des- 
parte în patru sfori: Coca-Vla- 

huți, cu 230 hect.; Coca-Furtu- 

nescu, cu 144; Coca-Vişanul, cu 

82 și Coca-Frunză-Verde, cu 34. 

Coca-Niculeşti (Coca-Seacă), 
cătun de reşedinţă, al com. Ni- 

culești, jud. Buzăii. Are 270 lo- 

cuitori şi 69 case. Are sub-di- 

- vizia Berhoiul. 

Coca-Niculeşti, zpoșie, în jud. 

Buzăă, com. Niculești, căt. Pe- 

trăchești. Are 320 hect., din 

"cari 64 pădure, restul arături, 

izlaz şi livezi. 

Coca-Plină, șzor, în jud. Ru- 

SRO86. Marele Diclianar Geografic. Vol, II, 
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zăi, com. Niculești. Incepe din 

poalele muntelui Umbrărelul, de 
la Fundul-Cocii și se scurge în 
Coca-Seacă. 

Coca-Scheii, moșie, în jud. Bu- 

ză, com. Niculești, fostă pro- 

prietate a statului, acum par- 

ticulară, formată din 2 sfori: 

Coca și Scheiul. Are 550 hect.,, 

din cari 60 pădurea Poteca și 
Gurguiul, restul arături, izlaz, 

fineață și livezi. 

Coca-Seacă, îzzor, în jud. Bu- 

zăii, com Niculeşti. Incepe de 

la poalele Dealului-Caprii, de la 

Fundul-Cocii, se unește cu Co- 

» ca-Plină și merge să se verse 
în rîul Slănicul, puţin mai jos 
de căt, Podul-Muncii. 

Cocani, saţ, pl. “Znagovul, jud, 
Ilfov; face parte din com. rur. 

Crevedia, Este situat spre N.- 

V. de Crevedia-d..j., pe malul 

sting al văei Deșloaica, care 

izvorește din jud. Dimboviţa și 
trece” prin “pădurea cu același 

nume. Pe marginea de E. a sta- 

tului trece șoseaua jud țeană 

Bucureşti-Tirgoviște. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 1 preot 

“și 1 cîntăreţ; un pod stătător; 

o circiumă, 

Populaţia lui e de 264 locut- 

tori. Suprafaţa totală a satului 

e de 699 hect,, din cari, pro- 

prietarii, Doamna Eufr. Bărbă- 

tescu, A. Vasilescu, C. Berlescu 

şi N, I. Popescu, aii '565 hect,, 

iar locuitorii 134 hect. Proprie- 

tarii cultivă 325 hect., avînd 235 

hect. pădure şi 5 izlaz. Locui- 

torii rezervă pentru izlaz 8 hec- 
tare. | 

Numărul vitelor mari e de 
146 și al celor mici de 176. 

Cocargea, com. rur., în judeţul 

Ialomița, plasa Borcea, situată   

COCARGEA 

între comunele Petroiul și Du- 

dești, din pl. Ialomiţa-Balta. 
Teritoriul. coinunei are o su- 

prafață de 16000 hect. și se în- 
tinde din Dunăre spre N., co- 
ptinzind parte din insula Balta, 

loc în cîmpia Bărăganul, avind 

jumătate pămînt băltos şi ju- 
mătate pămînt de cultură. Are 

două moșii: Cocargea și Buliga 
Tîmbureșşti. 

Sunt: împroprietăriți 322 lo- 

cuitori; neîmproprietăriţi se mai 

află 327 locuitori. 

“Se compune din satele: Co- 
cargea și Buliga și din cătu- 

nele. (tirlele):  Nefelea și Ren- 
ciul, avînd reşedinţa primăriei 

“şi a judecătoriei comunale în 
Cocargea. 

Populațiunea 'comunei este 
” de 2513 locuitori, cu '655 capi 

de familie și- 1860 membri de 

familie, sai 1292 bărbaţi şi 1223 
femei. Sunt: 2450 Romini, 6 

Greci, 2 Bulgari și 27 Unguri; 

2508 creștini ortodoxă şi 7 ca- 

tolici, 688 agricultori, 4 mese- 

riaşi, 2 industriași, 37 comer- 

cianţi, 7 avînd profesiuni libere, 

25 muncitori și 77 servitori. Cu 

ştiinţă de carte sunt 338 per- 
soane, fără 2157. - 

Vite: 756 cai, 2851 boi, 4459 

oi, 507 capre, 204 bivoli, 8 a- 

sini și 546 porci. 

„Venitul comunei în 1887— 
1888 era de 755o let şi cheltue 

lile de $o72 lei. | 

Sunt două școli, una. de băeți, 

cu 80 elevi și condusă: de un 

învăţător, retribuit de stat şi 

comună şi una” de fete, cu' zi 
eleve ' și condusă de o învăță- 
toare, retribuită de comună. Lo- 
calul școalei este de zid, cons- 
truit de comună. 

„Biserici sunt trei, din cari 
două în bună stare; sunt deser- 

"vite de trei preoți şi patru das: 
căli; comuna cheltueşte anual 

pentru cult suma de 828 lei. 
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COCARGEA 

Pe partea de N. a teritoriului 
comunei trece calea-ferată Bu- 
curești-Fetești, avînd pe terito- 

„riul com. stația Elena. 

Cocargea, com. rur., din judeţul 
Constanța, pl. Medjidia, situată 
în partea centrală a judeţului, 
la 42 kil. spre V. de oraşul Con- 

stanța, capitala districtului, și 
în cea meridională a plășei, la 
28 kil. spre S.-V. de orășelul 
Medjidia, reședința ei, pe valea 
Cocargea. 

Se mărginește la N. și E. cu 
com. Mamut- Cuius; la S. cu 
com. Chioseler; iar la V. și N.- 

V. cu com. Enige. 
Solul e puţin accidentat de 

următoarele principale dealuri: 
Dealul - Piribei (140 metri), la 
N.- V.; Idris- Cuius (148 m.), 
la N.; .Merea - Bair și Cara. 
Iuiuc (147 m.), la N.-V.; Sari- 
Iuc-Bair (138 m.), la S.; Orta- 
Burum-Bair (132 m.), la S-E; 

Susustarifi-Bair şi Ciughinea-Or- 
man-Bair la S.-V.; Dichilitas-Ba- 
vi-Sirti (142 m.), la V.; Diordin- 
gi-Orman (144 m.), la N; Buiuc- 
Mezarlic - Bair, prin centru; a- 
ceste dealuri sunt acoperite cu 

finețe, semănături și puţine pă- 

duri, mai cu osebire pe cel din 
urmă. Movilele sunt artificiale; 
sunt 12, din cari mai însem- 
nate sunt: -Soriţa (147 m.), la 
N.E.; Spapinar (1.45 m.), la N; 
Cocargea (142 m.), prin interior, 

lingă satul Cocargea; ele ai 

servit ca puncte de orientare. 

Sunt mai multe văi: Dior- 
dingi-Orman la N., cu adiacen- 
tele sale pe stînga: valea Cust- 
Culac la E,, Cocargea saii Sai-. 
Ceair prin mijloc și Cinghinea- 
Orman-Ceair, unită cu Ceatiric- 

Ceair pe la V. şi S.V. 
Cătunele cari formează co- 

muna sunt două: Cocargea, re- 
ședința, în partea centrală, pe 
valea Cocargea saii Sai-Ceair ;   
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Alibei-Ceair, în partea meridio- 
nală a comunei, la ş kil. spre 
S-E. de reședință, pe .pantele 
dealului Sari-Iuc- Bair. 

Populațiunea e de 83 familii, 
cu 397 suflete, în maioritate 
Romini, din. cari bărbaţi 218, 
femei 179. Știii carte 68 per- 
soanc, nu știii carte 329. 

Contribuabili sunt 88; cetă- 

țeni romîni 379, supuși străini, 
17; ortodoxi 363, mahomedani 
34; agricultori 82, comercianți 
2, industriași 1, cu alte profe- 
sil 3. 

Budgetul comunei e de 2405 
lei la venituri și de 2228 lei la 
cheltueli. 

Căi de comunicaţie sunt nu- 

mai niște drumuri comunale. ce 
unesc satele între ele și cu cele 
învecinate, ca Molciova, Enige, 
Chioseler, Carabaci, Caciamac, 
Idris-Cuius, etc. 

Pe teritoriul comunei, pe va- 
lea Diordingi-Orman, la 3 kil, 
spre N.-E. de cătunul Gocar- 
gea, se văd ruinele satului Spa- 
pînar, distrus de incendii în ul- 
timul războii, (1877), iar locui- 

torii s'au refugiat în Cocargea. 

Cocargea, sa, în jud. Constanţa, 

plasa Medjidia, cătunul de re- 
şedinţă al com. Cocargea. E si- 
tuat în partea centrală a ei, în 
valea Cocargea, saii Sai-ceair, 
între dealurile Buiuc- Mezarloi- 
Ceair, la N-E. și E.; Dikili-Taş- 
Bair-Sirti la N-V. şi V.; Su- 
sustarifi-Bair la S. 

Intinderea lui e de 312 hect,, 
din cari 18 hect, ocupate de va: 

tra satului cu grădinile locuito- 

rilor, restul împărțit între stat 
şi locuitori. Populaţiunea e de 
45 familii, cu 189 suflete în ma- 

ioritate Romiîni. 
„Căi de comunicaţie sunt o 
mulțime, ducînd spre satele ve- 
cine: ca Enige, Indirs-Cuius, Ali- 

bei-Ceair,   

COCENEȘTI 

Cocargea, saț, în plasa Borcea, 
jud. Ialomiţa, pendinte de co- 
muna cu același nume. Este si- 
tuat pe coasta Bărăganului și 
țărmul stîng al Borcii. 

Timburești este vechea nu- 
mire a acestui sat, 

Aici este reședința primăriei 
și a judecătoriei comunale, 

Populaţiunea este de 371 fa- 
milii Romini, S familii Țigani 
și 5 familii Greci, sai 10942 su- 
fete, din cari 604 bărbaţi, 584 
femei și 754 copii. 

Sunt două școli, una de băcţi, 
cu un învățător, și una de fete, 
cu o învățătoare, 

Biserici sunt două, la cari de- 
servesc doi preoţi și trei das- 
căli. 

Vite: 631 cai, 2485 boi, 4217 
oi, 204 bivoli, 8 asini şi 546 
porci. 

Cocargeanul, dra/ (prival), în 
jud. Ialomiţa, plasa Ialomiţa- 
Balta, insula Balta, comuna Ce- 
gani. 

Cocărcilul, pîriă, ce udă comuna 

Nistorești, plasa Vrancea, jud. 

Putna şi se varsă în Zăbala. 

Cocăziș (Piriul-lui - Niţă-), pi- 
zii, afluent al. Sabasei, jud, 

Suceava, 

Cocăzişul, ziriă, mic afluent al 

piriului Borca, jud. Suceava. 

Cocăzişul, pute, în com. Mălini, 
jud. Suceava, 

Coceiul, zir/ă, jud. Brăila, la N. 
imovilei Coceiul, de pe dreapta 

şoselei-Brăila-Călărași și aproa- 

pe la 300 m. de șosea. 

Coceiul, mzo2i/ă, jud. Brăila, în 

dreptul tîrlei Coceiul, 

Coceneşti, saţ, face parte din co-



COCENEȘTI 

muna, rurală Măţăul, plaiul Dîm- 
boviţa, jud. Muscel. 

Coceneșşti, (Vezi Bragadirul, jud. 
Ilfov). 

Cocenosul, /4c, în jud. Ialomiţa, 

plasa Borcea, com. Văcărești. 

Coceştilor (Pirîul-), zârîă, în 

cătunul Slobozia, com. Bădeni- 

Ungureni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel. 

Cochezile, Zraz (prival), în jud. 
Ialomiţa, plasa Borcea, insula 

Balta. Se întinde pe teritoriul co- 
munelor Dichiseni și Șocariciul. 

Cochineşti, sat şi com. rur. pe 

apa Cotmeana, jud. Argeș, pl. 

Cotmeana., la 18 kil. de com. rur. 

Costești, reședința subprefectu- 

rei, şi la 41 kil. de Pitești. Nu- 
mai are nici un alt cătun alipit 

şi numără 120 fam., cu 380 su- 

fete. In cătun sunt 2 biserici, 

una cu hramul Adormirea şi 

alta cu hramul Cuvioasa Paras- 

chiva, deservite de doi preoți 

și doi cintăreți. 

Numărul vitelor era în anul 

1887 de 440 vite mari (398 boi 

şi vaci, 42 cai) și de 133ovite 

mărunte (1 180oi şi 150 rimători). 

Cochira, rival, jud. Brăila, în- 

tre canalul Vilciul și Dunărea- 

Vechie, în com. Stăncuţa. Pleacă 

din privalul Ruptura-Căndoiu- 

Îui şi se unește cu privalul O- 

zinca-Vechie, din com. Vizirul.- 

Cochira, &raf (prival), în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, com. Vărăști. 

Cochirleanca, co. rur., în jud, 

Buzău, plasa Cimpului, în par- 

tea de S.-V. a locului Cochir- 
leanca, de pe hotarul jud. Rîm- 

„nicul, la o distanţă de Buzăi de 

22 kil. 34q0m. Limitele sale sunt; 

'7
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la N. şi E. hotarul jud. Rîm- 
nic, începînd din moşia Zoiţa 

pănă în lacul Costeiul; la S. ho- 

tarul merge pe Drumul-Fierului, 

pănă în drumul Bogdanului; la 

V. merge pe drumul Bogdanu- 
lui pănă în hotarul moșiei Zoia. 

Suprafaţa sa este de 7378 hect., 
din care: 6244 arabile, 12 pă- 

duri, 492 fineață, 462 izlaz şi 

168 sterp. Proprietăți mai însem- 
nate sunt: Aria (a școalei Gal- 

benul), Cochirleanca (statul), Mo- 
vila sau Cochirleanca (Spitalul 

Girlași), Găgianul, Siliștea, Bo- 

bocul și Părul-Silișrea (particu- 
lare). Terenul este un șes în- 

tins (ondulat puţin în dreptul 
căt. Pirliţi) şi fertil, unde se 

cultivă porumb, orz, grii şi a- 
desea rapița. Are o moară de 

aburi, Căi de comunicaţie are 
linie ferată Buzău-Rîmnicul, șo- 

seaua comunală Scurteşti- Co- 

chirleanca și drumurile naturale: 

al-Fierului şi al-Bogdanului. 

Vite: 815 boi, 374 vaci, 

183 viței, 2 bivoli, 3 bivoliţe, 

218 cai, 88 epe, 22 miînji, 2100 
oi, 6 capre și 405 porci. 

Comuna e formată din că- 

tunele Aria, Bobocul, Cochir- 

leanca, Movila și Roșiori cu 

sub-diviziile lor : Gîngeanul, Pă- 

rul și Pirliți. Populaţia sa e de 

1360 loc, din cari: 287 băr- 

baţi însurați, 64 neinsurați, 17 

văduvi, 346 băeţi; iar 287 fe- 

mei măritate, 29 văduve, 330 

fete. Case sunt 264. 

Sunt 217 contrib., din care 

6 comercianți romîni. 
- Budgetul com. e de 3878 lei, 

73 bani. | 
Comuna are o școală în căt. 

Cochirleanca, populată de 3ş 

elevi şi 10 eleve. Carte știii 36 
loc. Biserici sunt 2, deservite 

de 2 preoţi, 2 cîntăreţi și 2 pa- 

racliseri. Catedrala e cea cu 

hramul Sf. Mihail şi Gavril. Cir- 

ciumi sunt Ş.   

COCHIRLEANCA 

Comuna și-a luat naștere după 

1830. Cel d'intiiă locuitor sta- 

bilit 'aci a fost Ioan Găgianu, 

în jurul căruia mai adunîndu-se 
și alții, ai dat naştere satului 

Găgeni, care, în 1840, era for- 

mat. Cătunașul Părul nu era de 

cit o mică cîrciumă, avînd în faţă 

un păr, unde se opreaii călătorii și 

pe care o vijelie Va dărimat în 
1883.In jurul cîrciumei s'aiă făcut 
apoi şi alte case, Cătunul Bobocul 

a fost început de Radu Bobvcu, 

care, găsind în mijlocul: moșiei 

silite de vechiii sat; s'a oprit 
aci în 1848, atrăgînd în juruii 

şi pe alţi locuitori și așa aii dat 

naștere căt. Bobocul - Siliștea. 

Cele-l-alte cătune sunt din ulti- 
mele decenii, iar Roșiori for- 

mat din însurăței, în 1884. 

Cochirleanca, căt de reședință, 
al com. Cochirleanca, jud. Bu- 

zăii, cu 600 loc, și 120 case. 

Are sub-diviziile Găgianu și Pir- 
liţi. 

Cochirleanca, 7zoșze, în com. Co- 
chirleanca, jud. Buzăii, fostă pro- 

prietate a statului, pendinte de 
Episcopie. Are 670 hect,, toate 

arabile, afară de 21 ocupate de 

viroaga Slatina, ce curge pe 

hotarul acestei moșii despre Rîm- 
nic. Acum, parte s'a dat însu- 

-rățeilor (230 hect.), iar parte 

(440) a devenit proprietate par- 

ticulară. 

Cochirleanca, papire, ce se mai 

dă moșiei Movila, a spitalului 

Girlași, jud. Buzăă, 

Cochirleanca, ziriz. Izvoreşte 
de pe teritoriul comunei Pirliţi, 

jud. Buzău ; intră în jud. Rim. 

nicul-Sirat, pl. Rimnicul-d.-j. pe 

la movila Cochirleanca.; se var- 

să în piriul Valea-Boului, lingă 
com. Slobozia-Galbenul, judeţul 
R.-Sărat,



COCIIIRLENI 

Cochirleni, co. rur., din Jud. 
Constanţa, pl. Medjidia. E si- 
tuată în partea de V. a jude- 
țului, la 65 kil. spre V. de o- 
rașul Constanţa, capitala dis- 
trictului, şi în partea de S.-V. 
a plașei, la 23 kil. spre S.-V. de 
orășelul Medjidia, reședința plă- 
şei, d'asupra Dunării, lingă la- 
cul Cochirleni. 

Se mărginește la N, cu com. 
urbană Cernavodă; la E. cu 
comuna Enige; la V. cu co- 
muna Mamut-Cuius; Ja S$. cu 
com. Rasova şi fluviul Dunărea, 

Solul este în general destul 
de accidentat, mai cu seamă 
în partea de.N. şi cea de S. 
Principalele dealuri cari brăz- 
dează comuna sunt: Cochir- 

Leni, de natură stincoasă, cu 
virful Cernavoda (117 m.) spre 
N-V, dominind Dunărea ; A- 
mut-Bair, Uzum-A met și Udu-A- 
met-Bair la E.; Ivrinez (121 m.) 
la S.; Geam-Pașa (93 m la V; 
Uzum-Bair (109 m.) prin înte- 
riorul comunei; toate sunt de 
natură stincoasă și acoperite cu 
finețe și ceva semănături. Mo- 

„vilele sunt numeroase şi a ser- 
vit” ca puncte de orientare şi 

„de observaţie; cele mai însem- 
nate sunt: Cernavodă (115 m.) 
la N.; Movila-Mare (13 m), 
Movila-lui-Moș-Oprea (107 m.) 
prin interiorul comunei; Ivrinez 
(126 m.) la S.; toate sunt aco- 
perite cu verdeață. 

Este udat de Dunărea, la V., 
pe o lungime de 4—5 kil. în 
o direcție generală de la S..V, 
spre N.-E. Aci fluviul are ma: 
lul drept din spre comună înalt 
și ripos; lărgimea lui medie este 
aci de 900 m., adîncimea de 
10—22 m.; formează în partea 
de N. ostrovul Hinogul. Pe te- 
teritoriul com. se află: balta 
Cara-Su sai Cernavodă, la $; 
balta Cochirleni la S. şi V. care 

„are o întindere de 170 hect. 
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adincă de 4—83 m. și conținînd 
peşte bun ; balta Ivrinez, prelun- 
„girea celei precedente, acope- 
rită numai cu stuf; girla Cochir- 
leni, prin care lacul cu același 
nume comunică cu Dunărea, 
lungă de 1 kil., largă de 12 
m. adîncă de 1! m, în 
spre S.-E. Sunt apoi nume- 
roase văi cu maluri înalte, 
frumoase și acoperite cu ver- 
deață ; principalele sunt: Valea- 
Mare, la N.-V., și care se des- 
chide în Dunăre; valea Cochir- 
leni, prin care curge girla Cochir- 
leni, în spre V., deschizîndu-se 
tot în Dunăre; văile Moș-O- 
prea și Amut-Ceair, deschizîn- 
du-se în balta Cara-Su la N;; 
valea Geam-Pașa, la V., se des- 
chide în lacul Cochirleni; Va. 

lea - Peșterii, care în comună 
poartă numele de valea Uzum- 
Amet, unită cu văile Sarapci- 
Culac și Udu-Amet-Culac prin 
interiorul și E. comunei; vă- 
ile Moș-Dinu și Ivrinez prin in- 
teriorul comunei, se. deschid 
împreună cu precedenta în balta 
Ivrinez. 

Cătunele cari compun comuna 
sunt două : Cochirleni, reședința, 
în partea de V,; pe malul de N. 
al lacului cu același nume, la 
12 kil. departe de Dunăre, spre 
E. de ea, dominată la N, şi E. 
de dealul Cochirleni; Ivrinez 
sai Ivanez în partea de E., la 
6 kil. spre S.-E. de reședință, 
liugă stuful Ivrinez, pe valea 
Peştera saii Azum-Amet. La 
Ii! kil. spre V. de acest sat, 
pe malul de S. al stufișului 
Ivrinez se văd ruinele vechiu- 
lui sat Ivrinez, ars de un in- 
cendiii în timpul ultimului răz. 
boii din 1877—78 şi at cărui 
locuitori s'aă stabilit mar spre 
E., formînd actualul sat. 

„ Suprafaţa totală a comunei 
este de 5671 hect., din cari ş2 
hect. ocupate de vatra satelor 
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cu 231 case, iar restul de 5619 
hect, împărţit între stat cu pro- 
prietarii ce posedă 945 hect. Și 
loc. cari stăpinese 4674 hect, 

Populațiunea, mai toată romi- 
ncască, este de 250 familii, cu 
902 membri, saii 1152 suflete, 
din cari bărbaţi 572, femei ş80; 
căsătoriţi 440, necăsătoriți 666, 
văduvi 56, divorțați 1; cu şti- 
ință de carte 183, fără O7I; 
ortodoxi 1132; cetățeni romiîni 
1146, supuși străini 6; împro- 
prictăriți 11; agricultori 192, 
comercianţi ş, altele 13. 

Contribuabili sunt 210. 
„În comună este o biserică 

ortodoxă în cătunul Cochirleni, 
zidită de locuitori în 1871, cu 
hramul Sf. Dumitru, avind 10 
hect. de pămînt de la stat, şi 
fiind deservită de 1 preot, 1 
dascăl şi 1 paracliser. 

Școală e una mixtă rurală, 
tot în cătunul Cochirleni, în- 
ființată de stat, cu 10 hect. de 
pămînt; cu 1 învățător și 1 în- 
vățătoare, frecuentată de 6 e- 
levi (42 băețţi şi 14 fete). 

In ceea ce privește întinde- 
rea, și felul terenurilor cele s671 
hect. ale comunei se divid ast- 
fel: 292 hect. teren neproduc- 
tiv (din care 32 hect. vatra 
satelor, 240 hect. bălți, stuf, 
drumuri, etc.), 5379 hect. teren 
productiv (din care 703 hect, 
ale statului cu proprietarii și 
4674 hect. ale locuitorilor) ; din 
acestea : 2276 hect. teren cul- 
tivat (din care 505 hect. ale 

“statului cu proprietarii și 1771 
hect. ale locuitorilor) ; 2839 hect. 
teren necultivat (din care 150 
hect. ale statului cu proprie- 
tarii şi 2689 hect. ale locuito- 
rilor); 207 hect. teren izlaz (ale 
locuitorilor); 7 hect. teren vii 
(ale locuitorilor). 

Sunt 192 plugari, cari aă 
146 pluguri, 188 care şi căruţe 
şi 1 mașină de secerat,
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În comună sunt 6774. capete 
de vite, din cari 399 cai, 975 
boi, 25 bivoli, 5 asini, 4994 
oi şi 376 porci. 

Comerciul se face prin gara 
Saligny, la 7 kil. spre N-V. 
de cinci comercianţi (din cari 
2 cîrciumari) şi constă în im- 
port de coloniale, manufactură 
și în export de vite cu produ- 
sele lor. 

Budgetul comunei este de 
9370 lei la venituri și 7005 lei 

la cheltueli, sunt 210 contrib. 
Căi de comunicaţie sunt: pe 

Dunăre și balta Cochirleni cu 

luntrele, de oare-ce vapoarele 
nu se opresc în dreptul sa- 
tului ; diferite căi comunale 

ce unesc cătunele între ele și 

cu localitătile vecine, ca: Cerna: 

vodă, Racova, Saligny, Peștera, 

Enige, etc. “ 

Comuna a fost înființată în 
secolul trecut de Romiînii de 
pe malul sting al braţului Bor- 

cea (al Dunării), fugind de ve- 
xațiuni și impozite, 

Ca curiozități istorice amin- 
tim trei valuri romane: 

a) Valul mare de piatră în 

partea de N. a comunei pe 

malul de. S. al bălții Cara-Su 
şi pe muchea dealului Cerna- 
vodă, sfirșindu-se pe malul Du- 

nărei în dreptul insulei Hinogul 
lingă ruinele vechiului oraș ro- 

man Axiopolis, care nu era a- 

șezat la Cernavodă, după cum 

s'a crezut pănă acum, ci mai 

sus cu 3!1/> kil. de Cernavodă 
în dreptul ostrovului -Hinogul. 

) Valul mare de pămînt ce 
a mers paralel cu precedentul, 

„pănă lîngă movila Moș-Oprea, 
o ia spre V. (pe cînd prece- 

dentul o ia spre N.-V.) pe mu- 

chea dealului Cochirleni, trece 

pe la 500 m. spre N. de satul 

Cochirleni și se termină pe ma- 

lul Dunării, la 3 kil. spre S.-V. 
de valul de piatră.   
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6) Valul mic de pămînt vine 
din spre E. pe muchea dealu- 
lui Uzum-Amet, se îndreaptă 

spre N. pe lingă Movila-Mare 
şi în dreptul movilei lui Moș- 

Oprea devine apropiat și pa- 
ralele cu valul cel mare şi la 

2 kil. spre E. de satul Cochir- 

leni se împreună cu el. 
Mai amintim ruinele moderne 

ale satului Ivrinezul pe malul de 
S. al stufului Ivrinezul, distrus 

în timpul războiului dela 1877— 

.78 şi rezidit ceva mai spre E. 

Cochirleni, sas, în jud. Constan- 

ţa, pl. Medjidia, cătunul de re- 

ședință al comunci Cochirleni, 

situat în partea vestică a plășei 

și cea nord-vestică a comunei, 

pe malul nordic al lacului Co- 

chirleni, la 1! kil. spre E. de 

Dunăre, la poalele dealului Co- 

chirleni. Are o întindere de 2928 
hect., din care 38 hect. ocupate 

de vatra satului, cu 135 case. 

Are o populaţie de 125 familii, 
saii 724 suflete. 

Coci-Tepe, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul co- 
munei Congazul și pe acela al 

cătunului săi Hagilar; este o 

prelungire sudică a dealului Ca- 

taloiul, brăzdează partea nordi- 

că a plășei şi cea vestică a comu- 
nci. Are 117 m. înălțime. E punct 

trigonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea, dominînd asupra 

satului Hagilar, și piriului Ha- 

gilar, ce: izvorește dintr'insul ; 

este acoperit cu sămănături. 

Cocianul, zane, jud. Buzăii, pe 

frontieră, ramificație din Păpă- 

uţi, care îngustă albia Biscii- 

Mari, este avut în vînaturi și 

mai cu seamă în giinușe şi cocoși 

sălbatici, cari vin aci diu Tran- 

silvania, unde vinatul este oprit. 

Cocianul, zichet de vară, la fron-   
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tieră, județul Buzău, așezat pe 
malul sting al rîului Bisca-Mare, 
la gura izvorului Bisculiţa, for- 

mind un platoi, ca de 100 m. 

pătr., între ambele piraie, în- 
conjurat de jur împrejur de 
maiestoșii munţi: . Hosszulăs 

(Păpăuţul), Pitulatul şi Poiana- 

din-Cale. Este cea mai frumoasă 
- poziţie din județul Buzăi. 

Cocii (Virful-), pante, în jud. 

Buzăă, com. Vintilă-Voda, între 

comunele Bodinești și Sirbeșşti, 

acoperit de pădurca statului Vin- 

tilă-Vodă. Dintrinsul se rupe 

mai multe ramuri, din care unele 

“merg pe moșia Mavra din co- 

muna Mănești, iar altele spre 

com. Grabicina, cunoscute sub 

numele: Dealul-Cocii. | 

Cocinele, poizuă, jud. Vileca, 

com. Călimănești, plaiul Cozia. 

Cocinele, za/e, în jud. Mche- 

dinți, com. rur, Padina-Mică, 

pl. Dumbrava, pe unde trece 

Brazda.lui-lorgovan. 

Cocinelor (Dealul-), dea/, în 
„jud. Vilcea, com. Copăceni, pl. 

Cerna-d.-s. 

Cocioaba,(Coasta-lui-Jenică), 

Pădure, în jud. Buzăii, com, şi 

căt. Băești, ca 6 hect,; e proprie- 

tate moşnenească, 

Cociobeşti, căzu, al com. Gura- 
Dimienii, jud. Buzău, cu 90 lo- 

cuitori şi 20 case. 

Cociocul, con. rur., pl. Znago- 

vul, jud. Ilfov, situată la N. de 

București, între Valea-Nedei și 

valea Tutunarul, pădurea Vlăsia 

şi pădurea Radu-Vodă, 26 kil.. 

departe de București. 

Se compune din satele: Băl- 

teni, Brătulești, “Cociocul, Peri- 

șul, Piscul, Piscul-Hereasca, şi
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Văleni-Buriașul, cu o populaţie 
de 2447 loc., cari trăesc în 612 

case și 5 bordee, 
Se întinde pe o suprafață de 

5158 hect. Toată aparţine Dome- 
niului Coroanei, afară de Piscul: 
Hereasca, care e al statului. 

Domeniul Coroanei are 3277 
hect. și locuitorii 1881 hect. 

Administraţia Domeniului cul- 
tivă 465 hect. (8 sterpe, 77 iz-: 
laz și 2727 pădure). Locuitorii 
cultivă .1868 hect. 

Sunt 430 contribuabili. 
Budgetul com. este de 7672 

lei la venituri și de 7209 lei la 
cheltueli. | 

In comună sunt 3 biserici: la 
Bălteni, Cociocul și Piscul; o 
școală mixtă; 1 moară de apă; 
I povarnă; 2 eleștaie. 

Numărul vitelor mari e de 
1816 (455 cal și epe, 8or boi, 

513 vaci și viței, 7 tauri, 40 
bivoli și bivolițe) şi al celor 
mici de 3005 (37 capre, 622 
porci și 2346 oi). 
„Dintre locuitori, 538 sunt plu- 

gari, 12 meseriași, 28 ai dife- 
rite profesiuni, 

„ Arătura se face cu 287 plu- 
gari: 183 cu boi și 104 cu cal. 
Locuitorii ai 451 care și că- 
ruțe: 315 cu boi şi 126 cu cai. 

Comerciul se face de 18 cîr- 
ciumati, 

S'ai stabilit 
străini, 

A - 

in comună S$ 

Cociocul, sas, jud. Ilfov, face 
parte din com. rur, cu același 
nume, pl. Znagovul. Este situat 
spre N. de București, pe ma- 
lul drept al văei Tutunarul și 
la N. de pădurea Vlăsia. Aci 

- este: reședința primăriei, 

Se întinde.pe o suprafaţă de 
809 hect., avind o populaţie de 
617 locuitori, 

Domeniului Coroanei aparţin 
400 hect, şi locuitorilor 409 hect. 
Pe Domeniul Coroanei se cul: 
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tivă 132 hect. (250 pădure şi 18 
izlaz). Loc. cultivă tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, deservită de 2 preoți 
şi 2 cîntăreți; o școală mixtă 
frecuentată de 20 elevi şi 5 €- 
leve, cu întreţinerea căreia sta- 

- tul şi comuna cheltuesc anual 
2402 lei și al cărui local s'a 
construit de județ, în 1884; un 
spital rural; 1 eleșteii; 1 moa- 

ră de apă; 1 povarnă, 
Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari, Stabiliți sunt 4 străini. 
Numărul vitelor mari e de 

466 şi al celor mici de 1065. 

Cociocul, pădure a statului, jud. 

Ilfov, în întindere de 45 hect. 

„Vezi, Vadul-Anei, pădure. 

Cociocul, pădure, jud. Ilfov, pl. 

Znagovul, 2728 hec:., proprie- 

tatea Domeniului Coroanei. 

Cociocul, za/e, jud. Ilfov, în ju- 
rulcomunei Dobreni-Cîmpurelul, 
trece prin com. Berceni şi fă- 
cînd mai multe zig-zaguri, trece 
pe aproape de Berceni și între 

Dobreni, tăind şoseaua Bucu. 

rești-Dobreni prin două gituri 

numite Mamina-Mare şi Mamina- 
Mică. 

După ce face mai multe co- 

tituri se scurge în rîul Sabarul. 

Pe fundul acestei văi se află 
apă în toată întinderea ci. Peş- 

tele nu se poate vina, din cauza 

stufului cel des pe care-l taie 

locuitorii de învelesc cu el ca- 
sele și coșarele, 

Cociorba, p/az, com. Salcia, pl. 

Filipești, jud. Prahova. E aco- 
perită cu pădure. 

Cociorva, dea/, pe moşia Bre- 

hucşti, com. Brehueşti, pl. Si- 

retul, jud. Botoşani. 

Cociorva, ramură de dealuri, 
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ce se detașează din Culmea: 

Tazlăului, între Piriul-Cociorvei 

și Pirîul-Bacei, pe teritoriul co- 
munei Tazlăul, pl. Bistriţa, jud. 
Neamţu. 

Cociorva, piriiaş, în com. Vînă- 
tori-Neamţului, pl. de Sus-Mij- 
locul, jud. Neamţu, izvorește din 
munții Măgura, aproape de A- 
gapia-Vechie, curgînd în direc- 
ţia N.-E. pănă în dreptul satu- 
lui Vinători, unde primeşte pe 
partea dreaptă Piriul-Glodului ; 
de aici străbătind șoseaua Humu- 
leşti, Mănăstirea-Neamțului în- 
tre kil. 2—3, se varsă pe dreap- 
ta piriului Neamţul, 

Cociorva, ziriiaș, în com. Taz- 
lăul, pl. Bistriţa, jud. Neamţu, 
izvorește din ramura muntelui 
Tazlăul şi a Cociorvei. Se var- 
să în piîriul Tazlăul în dreptul 
kil.. 43 al şoselei judeţene Do- 
breni-Tazlăul-Moinești. 

Cociorva, va/e, între Dealul-Co- 
ciorvei şi dealul Mogoșul, pe 
moșia Brehuești, com. Brehucști, 
jud. Botoșani. 

AA Cociorveni, ziriă, jud. Dorohoiii, 
vine din Bucovina, prin com. 

Buda, pl. Herţa, trece prin sa- 
tul Buda, și se varsă în Molniţa. 

Cociuba, s;/iște, ce ţine de com. 
Ruși, în pl. Tutova, jud. Tutova, 

Cociubiţa, s:/7șze, ce ţine de co- 
muna Ruși, în pl. Tutova, jud. 
Tutova. 

Cociugeni, saz, în partea de N.- 
E. a comunci Zlătunoaia, pl. 

Miletinul, jud. Botoșani, situat 

pe un podiș înalt și acoperit 

parte cu pădure. Are o supra- 

față de 872 hect., din cari 729 

proprietate mare și 143 hect. 

ale sătenilor și cu o populațiune
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de 98 familii, saii 249 suflete. 
Are o biserică, deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți, cu 75 con- 
tiibuabili. 

Numărul vitelor este de 160 

boi și vaci, 20 cai, 900 oi, 30 

mascuri și 40 stupi. Se află o 
cîrciumă și 2 comercianți. 

Cociul, saș, în jud. Tutova, pl. 

Pereschivul, com. Stănuești, la 

N. de satul Stănuești. Are 208 

locuitori, din cari S știii carte; 

44 case, 

Cociul, zezer mic, în jud. Brăila, 

comuna Tichilești, între priva- 

lul Lungul și Japșa-Porcului, cu 
care comunică la SE. 

Cociul, zîri:, ce izvorește din Va- 

lea-Largă, judeţul Putna, des- 

parte satele Birseşti de Topeşti 

şi merge de se varsă în dreapta 

“Putnei, mai jos de acest din 

urmă sat. 

Cociului (Valea-), sai Valea- 
Cornetului, va/e, pe proprie- 

tatea Cioflicul sai Naipul, pl. 

Cilniştea, jud. Vlașca, 

Cociungenilor (Piîriul)-, zirâz, 
izvorește din pădurea Cociun- 

geni și se varsă în Jijia, com. 

Buimăceni, plasa Jijia, jud. Bo- 

toșani. 

Cociîrceni (Ursăchești), căzua, 

al com. Bălănești, jud. Buzăi, 

cu 160 locuitori şi 40 case. 

Cocirceni, izvor, în jud. Buzăii, 

com. Bălănești, începe de la 
Poiana-Largului, trece pe la Șo- 

pron și se scurge în Sărăţelul- 
Bălănești. 

Cocirla, ziriiaș, în comuna Cîn- 

deşti, pl. Bistrița, jud. Neamţu. 

Cocirța, 7rup de moșie, pe teri-   
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toriul satului Buda, com. Cor- 

biță, jud. Tecuciii, situat în par- 
tea de S.-V, 

Cociîrţăul, gea/, în com. rur. Că- 

zănești, pl. Motrul-d.-s., judeţul 
Mehedinţi. 

Coclinul, co/ină, în com. Bozio- 

rul, jud. Buzăii, pe hotarul des- 

pre com. Odăile. 

Cocoanei (lazul-), /ac, în com. 

Glodeanul-Girligul, jud. Buzău, 

face hotar despre căt. Cotorca, 

Cocoanei (Lacul-), Jac, în com. 
Glodeanul - Siliște, jud. Buzăi, 

format  dintr'un  vechiii -eleș- 
tei; are mult peşte, 

Cocoanei (Lacul-), (Ograda-O- 
larului), mică zăzure, în com. 

Beceni, jud. Buzăi, reunită cu 

Poiana-lui-Soare; are 15 hect. 

Cocoanei (Moara-), /ocuiufă îso- 

lată, în jud. Tulcea, plasa Is- 

trului, com. Casimcea, cătunul 

Cuiuc-Chioi, în partea sud-ves- 

tică a plășei și a comunei, pe 

piriul Casimcea, la confluența 

"lui cu Valea-Terzi-Chioi, lîngă 

Podul-lui-Gogea-Amet. Este o 

moară, ce şi-a luat, probabil, 

numele de la o cucoană ce ţinea 

moșia Ceatal- Orman, din jud. 
Constanţa. 

Cocoanei (Poiana), pozază, co- 
muna Rădești, pl. Riurile, jud. 

Muscel. 

Cocoanei (Ripa-), 7iză, pl. Jiul- 
d.-mj., com. Livezile, jud. Dolj. 

Cocoanele, gea/, cu direcţia S.- 

E., com. Diţeşti, pl. Filipești, 

jud. Prahova. Pe dealurile a- 

cestei comune sunt plantate vii, 

pruni, nuci şi meri. Parte din 

ele, fiind ' distruse de filloxeră,   
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servă şi de pășune pentru vi- 
tele locuitorilor. 

Cocoara, z4/e, se prelungește de 
la E, la V. pe teritoriul satu- 

lui Giurgești, com. Stroești, pl. 

Crasna, jud. Fălciii. 

Cocoarei (Piscul-), pisc de deal, 
jud. Tecuciii, unde se împreună 

piriul Reprivăţul cu Berheciul, 

com. Godineşti, pl. Berheciul. 

Cocogești, saz, jud. Argeș, pl. 
Pitești, face parte din com. rur. 
Drăganul-Bascovele. 

Coconari, căfuu, al comunei Zi- 

lişteanca, jud. Buzăii, alipit ma- 

relui căt, Zilișteanca; are 70 

locuitori și 16 case. 

Coconi, sa/, pl. Olteniţa, judeţul 

Ilfov, face parte din com. rur. 

Mănăstirea, Este situat la. N. 

de Mănăstirea, pe malul de V. 

al bălței Mostiștea. In dreptul 

acestui sat, în partea bălţei, se 

văd zidurile și boldurile unui 

“pod legat cu fier, care se pre- 

supune a fi făcut de Mihaiu. . 
Viteazul. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Dumitru, deservită de 1 preot 

şi 1 cintăreţ; o școală mixtă, fre- 

cuentată de 13 elevi și 1 elevă, 

cu întreținerea căreia judeţul și 
comuna cheltuesc anual 1350 lei. 

Populația satului e de 770 lo- 

cuitori; iar suprafața lui e de 
531 hect., toateale loc,, din cari 

cultivă 388 hect., rezervînd pen- 

tru îzlaz 143 hect. Pe teritoriul 

acestui sat se află o baltă. 
Comerciul se face de 4 cir- 

ciumari. - 

Numărul vitelor mari e de 

734 şi al celor mici 'de 1400. 

Coconi, zise, la N. de cătunul 

Scurtești, com. Stefești, plaiul 

Vărbilăul, jud. Prahova.
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Coconul, movilă, jud. Brăila, pe 
moşia Brateșul, din com. Sur. 
dila-Găiseanca, la 3 kil. depăr- 

tare. 

Cocora, com. rur., în plasa Ialo- 
mița - Balta, județul Ialomiţa. 
Este situată la N. plășei între 
comunele Reviga și Colelia. 

„ “Teritoriul acestei comune are 
suprafața de 4000 hect., din 
cari 170 hect. pădure și se în- 
tinde din teritoriul comunei Pa- 
dina, județul Buzăi, spre S,, 
pănă în teritoriul comunei Că- 
zănești. Moșia, compusă din 
două trupuri, este proprietate 
a statului, sub numirea de Co- 
cora-Mileasca, fostă pendinte de 
mănăstirea Mărgineni, şi a fost 
arendată. pe periodul 1883-1893 
cu suma de 50100 lei; iar pe 
periodul 1893-1898 s'a arendat 
numai cu suma de 19910 lei, 
fiind-că 2256 hect., 0917 s'aii 
parcelat, pentru a se vinde în 
loturi la locuitori. 

Pe moşie se află satul Mun- 
teni-Buzăi, și cătunul | (tîrla) 
Ghinica, cari. țin de comuna 
Reviga. 

Se compune dintr'un singur 
sat, situat pe loc șes, la 6 kil, 
spre V. de satul Reviga. Co- 
cora a fost pănă la 1 Aprilie 
IS91, sat pendinte de comuna 
Revigă, iar de atunci formează 
singură comună, 

După statistica din 1887, po- 
pulațiunea constă din 236 familii 
Romini, 6 familii Țigani, 2 familii 
Unguri. şi 2 familii Greci, în 
total cu 1230 suflete. 

Aci se află o biserică, deser- 
vită de 2 preoți și 2 cîntăreți; 
o școală mixtă cu 1. învăţător, 
retribuit de comună, frecuentată 
de 52 elevi, 

Vite: .300 cai, 470 boi, 2200 
oi și 700 porci, 

Lîngă acest sat, pe pogoa- 
nele locuitorilor, sunt urine de. 
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săpături, pe unde se găsesc 
pietre și hîrburi de vase de 
diferite forme; legenda spune că 
arfi fost cînd-va pe aici locuinţe 
tătărești. 

Cocora, munte, acoperit cu bătrîne 
păduri, în sus de com. Moroeni, 
plaiul Ialomiţa, județul Dimbovi- 

„ţa, în dreapta mătcei apei. Spre 
E. de Cocora este muntele Fur- 
nica, ce servă de graniţă între 
jud. Dimboviţa și Prahova. 

Cocora, munte. Vezi Muntele Co- 
cora, moșie a statului, județul 
Vilcea. 

Cocora, ză/cea, pe teritoriul co- 
munei Milcovul, plasa Siul-d.-s., 
judeţul Olt, se varsă în Olt, 

Cocorani, cătun (tîrlă), în plasa 
Ialomiţa-Balta, pendinte de co- 

„muna Andrășești, judeţul Ialo- 
mița, 

Cocorasca, sfoară de uloşie, 
în comuna Lipia, judeţul Buzău, 
făcînd parte din corpul Mir- 
cești al diferiților moșneni. * 

Cocorasca, /finfiuă, în plasa 
Dumbrava-d.-j., comuna Poiana- 

“Pleniţa, jud. Dolj. 

Cocorata, 4a/tă, în pădurea Pri- 
sacănilor, plasa Braniștea, jud. 
Iași, formată din vărsarea Pru- 
tului. 

Cocorăşti, com. rur., plasa Tir- 
gșorul, județul Prahova. Se mai 

" numeşte şi Cocorăști-de-Grind. 
Este 'situată pe malurile riu- 

rilor Cricovul-Dulce şi Prahova, 
la '18 kil, departe de capita- 
“la judeţului și la 12 kil. dea 
plășei. 

Se compune din 6 cătune: 
Colţul, Perșunari, Cheșnoiul, Co- 
corăști; Gheoldum 'și “igănia, 
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avind o' popilaţiune de 1383 
locuitori (966 bărbaţi, 617 fe- 

mei), în cari intră şi 20 familii 
de Țigani, cari se ocupă cu 
fierăria. 
“In toată comuna sunt 315 

capi de familie; 26o contribuabili; 
325 case de locuit, 

In comună sunt 2 biserici: 
la Colţul și la Cocorăşti, deservite 
de 2 preoți. 

Locuitorii desfac produsul 
muincei lor în orașul Ploești. 
Ei ai 526 boi, 215 vaci, 47 cai, 
12 bivoli, 750 oi, 189 porci și 
15 tauri, 

-“ In raionul comunei, pe riul 
Prahova, sunt 2 mori de mă 
cinat. 

S'aă împroprietărit la 1864, 
pe moșia d-lor Alecu și Scarlat 
Cocorăscu, și a d-lui C. Mo- 
vilă, 169 locuitori dîndu-li-se 773 
hect. pămînt. 

Şcoală există în comună de 
40 ani. Localul e proprietatea” 
comunei. E frecuentată de 36 
băeți și.5 fete, din numărul de 
157 copii (82 băeți şi 75 fete), cu 

„virsta de școală. Cu întreţine. | 
rea personalului, statul cheltu- 
ește anual 1404 lei. 

Stupi cu albine sunt 138. 
Comerciul se exercită în to- 

mună de 7 cîrciumari. 
Veniturile comunei se urcă 

anual la 5471 lei și cheltuelile 
la 4567 lei. 

Șoselele din comună înles- 
nesc comunicaţia cu Varnița 
şi Mănești, 

In partea de N. a comunei 
e o movilă. Comuna e udată 
la S.. de Cricovul-Dulce și la 
N. de riul Prahova. 

Cocorăşti, com. rur., în partea 
de N. a plăşei Olteţul-Oltul-d.- 
s., jud. Romanați, formată nu- 
mai din satul cu același. nume; 
e situată în stinga rîului Beica, la - 

"N. de dealul Cocorăști. E de-
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parte de Balș de 17 kil., iar 
de Caracal de 40 kil. Altitu- 
dinea terenului d'asupra nivelu-: 
luj mării e de 220 m. Arer 30 
capi de familie, sai 532 suflete, 
din cari 258 bărbaţi și 274 
femei, 206 căsătoriți 'si 326 ne- 
căsătoriți. Sunt 86 contribuabili, 

Budgetul comunei a fost pe 
1886-87 de 1381 lei la venituri 
şi de 1359 lei la cheltueli, 

Vite mari sunt 253, vite 
mici 412 şi rimători 100. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
Nicolae (1865), deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți. Este 1 cîr- 
ciumă. 

Cocorăşti, sa/, județul Prahova, 
face parte din com. rurală cu 
același nume, plasa Tirgșorul, 
Are o biserică cu următoarea 
inscripție: 

«Intru numele tatălui și al fiului şi 
al sfintului Duh și întru ajutorul prea 
luminatului hram al «Sfinte! TreimY> în 
zilele creștinuluY Mateiii- Basarab-Voevod, 
cu vrerea lui Dumnezeii Domnul Țărei- 
Romiîneşti, adică eii robul lut Dumne- 

zei, Jupîn Radul Vel-logofăt în Coco- 
răşti, Jupîniţa Maria şi cu coconit mei 
Radul, Vlad, Mihail, Ioana, Marica, Păuna, 
începutam această sfintă și dumneze. 
iască biserică cu cinstit hramul «Sfinte! 
Treimi» din temelia et și pănă la sfir- 
şitul ek, cu ajutorul milostivulut Dum- 
nezeii ca să ne fie de pomenire pentru 
ertarea păcatelor și miîntuirea sufletelor 
noastre. Să ne fie de ajutor întru îm- 
părăţia cerului şi sfintului jertfelnic, şi 
am început în luna Iunie, leatul 1653 
şi am isprăvit-o în Aprilie 12, leatul 

"1655 şi ostenitori împreuni aă fost din 
început pănă la sfirșit şi Drăghici Lo- 
gofăt din Vlădeni». 

Acest cătun cade în partea 
de N.-V. a comunei și e udat 
de riul Prahova. 

Cocorăşti, saz, judeţul Prahova, 

face parte din com. rur. Mă- 
gureni, pl. Filipești. 

Are o populație de 542 lo- 
cuitori (329 bărbați şi 213 fe- 
mei). Legenda spune că acest 
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sat datează din timpul lui Ra- 
du-Negru. 

Aci e o biserică cu hramul 
Sf. Haralambie, fondată de pro- 
prietarul moșiei, Grigorie Ca- 
ribolu, la anul 1826. Lingă a- 

ceastă biserică se văd niște 

ruine de zidărie vechie, unde se 
presupune a fi fost o biserică 
fondată cam din timpul lui Mi- 
haii-Viteazul: 

Cocorăşti, dea/, în jud. Prahova, 

com. Cocorăşti, pl. Tirgșorul, 
pe care se cultivă 2 hect. vie. 

Cocorăşti, dea/, spre E, de co- 

munele Cocorăști și Arcești, în- 

tre apa Beuca și Dranovăţul, la 

N. de jud. Romanați. 

Cocorăști, '(Berceni- de - Jos), 
moşie, în jad. Buzăii, com. Cărpi- 

niştea, căt. Valea-Părului. Are 

850 hect. Se desparte în trei 

părți: Cocorăști-Nicolaii, cu 740 

hectare; Cocorăști-Berha, cu So 

hect. și Cocorăști-Mitulescu, cu 

'30 hect.; are pe ea: arături, 
fineţe, livede și izlaz. 

Cocorăşti, (Berceni-de-Jos), 

subdivisie a cătunului Valea-Pă- 

rului, din com. Cărpiniştea, jud. 

Buzău 

Cocorăşti-Caprei, pădure parti- 

culară, supusă regimului silvic, 

pendinte de com Măgureni, pl. 

Filipești, jud, Prahova. 

Cocorăşti-Mislii, com. rur., pl. 

Vărbilăul, jud. Prahova. Este 

situată pe apa Mislea, ce o udă 
în tot lungul săi, la 26 kil. 

departe de capitala judeţului și 

la 21 kil. de Slănicul, reședința 

plaiului. 

Se compune din 4 cătune: 

Cocorăști - Mislii, Goruna, Ză- 

voaia şi Gura - Cumetrei, avind 
„o populaţiune de 1325 locui- 
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tori (689 bărbaţi şi 636 femei) 

şi 3 familii de Ţiganii, fierari- 

Capi de familie sunt 
:352; contribuabili, 312; case de 

locuit, 297. 

In comună sunt 2 biserici: 
una în căt. Goruna, zidită la 
anul -1S51, sub Domnia lui Bar- 

bu Știrbeiă, Mitropolit fiind Ni-. 
fon, cu cheltuiala lui Nicolae 

Țiţeiii şi Preotul Gheorghe, şi 
a doua în “cătunul Cocorăști- 
Mislii, de lemn, vechie, construi- 
tă la început pe Valea-Sgroasei 
şi adusă de locuitori cînd a în- 
ceput să se întemeieze comuna, 

pe locul unde se vede azi. Este 
aproape în ruină. 

Locuitorii, pe lingă agricul- 
tură, se mai ocupă cu dulgheria, 
zidăria, butăria, rotăria, fabri- 
carea țuicei și a varului alb, 

Un număr de 152 locuitori, 
"s'a împroprietărit la anul 1864, 
pe moșia statului Cocorăşti- 
Mislii, cînd li s'aii dat 820 hect, 

Vite sunt: 14 cai și epe, 89 
vaci, 481 oi, 320 porci și 218 

boi. 

In comună, între cătunul de 
reședință și căt. Goruna, este 
o fabrică de gaz. 

Şcoala datează în comună de 
21 ani, și e frecuentată de 25 
băcţi și 1 fată, din numărul de 
132 copii. (78 băeţi și 54 fete) 
în vîrstă de școală. Cu întreți- 
nerea, școalei, statul cheltuește 
anual 1080 lei. 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de 1095 hect, izlaz 
și pămînt de muncă, afară de 
pădurea Misleanca, 

Țuică s'a fabricat în anul 
1893 peste 1450 hectol. Viile 
sunt parte acum filoxerate, 
Comerţul se exercită de ş 

circiumari, o 
Se leagă prin: şosele cu co- 

munele : Doftănețul, Gara -Plo- 
peni, Găgeni, Țintea şi Dor- 
*deni, 

69



__COCORĂȘTI-MISLII 

E udată de rturile: Mislea, 

Doftăneţul, Coroiasca și Burdu- 

za, și de alte multe văi şi vălcele, 

ce o străbat în lung și'n lat. 

Cocorăşti-Mislii, sa, jud. Pra- 

hova, face parte din com. rur. 

Cocorăşti, pl. Vărbilăul. 

Cocorăşti-Mislii, dea/, în jude- 

țul Prahova, com. cu același 

“nume, plaiul Vărbilăul; pe ea 

se cultivă şo hect. vie. 

Cocorăşti-Mislii, pădure a sta- 
tului, în întindere de 2458 hect., 

pendinte de comuna Cocorăşti- 

Mislii, pl. Vărbilăul, jud. Prahova, 

formată din trupurile: Cocorăști 

(1883 hect.) şi Dumbrava (575 

hect.) Aceste trupuri se despart 
prin apa Mislea. 

Cocorăşti-şi-Goruna, 7oși: ale 
statului, în com. Cocorăști-Mis- 

lea, plaiul Vărbilăul, jud. Praho- 

va, foste pendinte de mănăstirea 

Mislea; pe periodui 1888—93 

S'aii arendat cu 1916 leianual. La 

început se arenda cu 4300 lei, 

însă s'a scăzut din arendă 2384 

lei, pentru partea vindută la lo- 
cuitori. 

Cocoreni, cătun, al comunei Peş- 

teana-d.-s., plasa Jiului, jud. 

Gorj, spre S.V. şi ca la 3km. 

departe de comună, situat parte 

pe loc șes și parte pe deal. 

Are o suprafaţă de 750 hect., 

din care 150 hect. pădure, 210 

hect. izlaz, 40 hect. fineţe și 350 

hect. cultură. ! 

Are o populaţie de 38 familii, 

cu 250 suflete, din cari 106 con- 

tribuabili. 

Locuitorii posedă: 16 pluguri, 

50 care cu boi și 5 căruţe cu cai. 
Vite sunt: 130 vite mari cor- 

nute, 30 cai, 100 porci, 200 

oi şi capre. 

Comunicaţia în acest cătun   
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se face prin șoseaua națională 

Filiași-Pietroșani, care o pune 

în comunicaţie la N. cu comuna 

sa Peşteana, iar la S. cu cătu- 

nul Ohaba. 

Cocori, vî7f de deal, jud. Bacăi, 

plasa Tazlăul-d.-j., de pe terito- 

riul com. Birsănești. 

Cocorova, sa, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d..s., com. Poiana. Are o po- 

pulație de 325 suflete (168 băr- 

baţi și 158 femei), cari locuese 

în go case, construite cea mai 
mare parte din bîrne. Printre 

case este una vechie boerească, 

construită din zid de d-l N.N. 

Maimarovici. Copiii din sat ur- 

mează la școala mixtă din satul 

Poiana-d.-j., ce este la 11ş2 

metri depărtare. In: anul școlar 
1892—93 ati frecuentat școala 

14 băeţi și 2 fete. Cu virstă 

de şcoală sunt 16 copii. Știii 

carte 22 loc. In sat este o bi- 

serică construită din biîrne. 

Cocorova, saţ, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-s., ţine de com. 
rur. Ciovirnășani. 

Cocorova, moșie particulară, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., comuna Po- 

iana, satul Cocorova, aparţine 

moșnenilor. Pe această moșie 

se găsește și proprietatea d-lui 

N. N. Maimarovici. 

Cocorova, 7poșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Poiana, 

satul Cocorova, în întindere de 

37 pog., cu un venit anual de 

468 lei. Aparține d-lui N. N. 

Maimarovici. 

Cocorova, pădure particulară, 

jud. Dolj, plasa Jiul-d.-s., com. 

Poiana, satul Cocorova, aparţi- 

nînd moșnenilor. Este compusă 

din ulmi, jugastri, fagi, frasini; 

stejarul: predomină.   
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Cocorova, girlă, jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-s., comuna Poiana; ese din 

valea Măilăţelul, comuna Poia- 

na, se varsă în stinga rîului Gi- 

lortul, în dreptul satului Poia- 

na-d.-s. Se încarcă pe malul 

drept cu piraiele Lainicul și 
Bulbuceni. 

Cocorul, saz, jud. Argeș, pl. Oltul, 

pe riul Topologul, cu 99 loc., face 

parte din com. rur. Galicea-Flă- 
minda. Aici era mai înaiînte-vre- 

me staţie de cai de poștă pe dru- 

mul vechiit'al poştei Pitești-Rîm- 

nicul- Vălcea, “peste Dealul-Ne- 

'gru. (Vezi, Cocorul, poștă). 
In sat este o biserică cu hra- 

mul Sfintul Nicolae, deservită 

de un preot și un cîntăreţ. 

Cocorul, mahala, în com. rur, 

Strîmtul, plasa Văilor, jud. Me- 
hedinţi, 

Cocorul, a treia zoștă pe dru- 

mul vechii de la Pitești la Rim- 

nicul- Vălcea, jud. Argeş, pl. 

Oltul. Cele-alte poște erai Bas- 

covul, “Topologul, Cocorul şi 

Rimnicul, Poșta Cocorul avea 

36 cai de rind (1850). 

Cocorul, dea/, în com. rur. Ruc- 

şoreni, pl. Dumbrava, județul 

Mehedinţi. 

Cocorul, /ac, în jud. Gorj, com. 

Peșteana-d.-s., plasa Jiului, că- 

tunul Cocoreni, în partea de E. 

a cătunului, format de rîul Jiii; 

nu seacă nici-odată. Are o su- 

prafață cam de 3 hect.; din ei 

se prinde mult pește şi împre- 

jurul lui crește rogoz pe care 

locuitorii îl întrebuinţează la a- 
coperișiul caselor. 

Cocorul, pute şi fisc de munte, 

(2098 m.), jud. Vilcea, în mun- 

ţii Paringului, din care se pre- 

lungeşte “către S. culmea Bis-
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trița, care desparte riul Horezul 
de Bistriţa, Această culme se 
termină în dreptul com. Horezul. 

Cocorul, zirîă, în comuna rur. 
Strimtul, pl. Văilor, judeţul Me- 
hedinţi. 

Cocorul, vafe, în: com. rur. Ruc- 

șoreni, pl. Dumbrava, jud. Me- 

hedinți. 

Cocorul, va/e, în com. rur. Strim- 

tul, pl. Văilor, jud. Mehedinţi. 

Cocorul, ză/ced, com. Spineni, 
pl. Vedea-d.-j., jud. Olt. 

Cocorului (Movila-), ooi/ă, 

Jud. Ilfov, pe teritoriul comunei 

Obileşti-Vechi, plasa Negoești. 

Are o înălțime de vro 10 m. 

Cocorului (Valea-), za/e, jud. 
Ilfov, are o lungime de vro 
400 m. Începe de pe teritoriul 

comunei Obilești-Vechi, pl. Ne. |. 

goești, şi are o direcție de la 

V. spre E. și S$. 

Cocoş (Lacul-lui-), ac, în ju- 
dețul R.-Sărat, plasa Marginea. 

d.-5., com. Bobeasca; în partea 

de E. a ci. Ă 

Cocoşatului (Piscul-), pisc, pl. 
Jiul-d.-s., com. Floreşti, judeţul 
Dolj. 

Cocoşei, partea de S. a câtunu- 
lui Palanga, com. Buda-Palan- 

ga, pl. Cimpul, jud. Prahova. 

Cocoşelul, /oc îz0/az, com. Po- 

deni-Vechi, pl. Podgoria, jud. 

Prahova. | 

Cocoşeşti, saz, face parte din 

com. rur. Strimbeni-Blejoiul, pl. 
- Tirgşorul, jud. Prahova. 

Cocoşul, sa, jud. Dimboviţa, pl.   
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“Ialomiţa, căt. comunei Cornă- 

țelul. Aci este ca la 5000 arii 

pădure. La Cocoș este un spi- 
tal întreținut de Eforia Spita- 
lelor Civile. 

Cocoșul, mănăstire de călugări, 
în jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe 
teritoriul com. urbane Isaccea. 

Mânăstirea se află așezată în- 

tr'o pădure, în fundal unei sco- 
bituri a munților. Spre stînga se 
află o alee frumoasă de nuci de 

peste 500 m. lungime, ce con- 
duce la mănăstire. La dreapta, 
spre mănăstire, se văd nişte să- 

pături, şi printre dărimături niș- 

te cărămizi, hirburi de oale, și 

_un chiup (vas de pămînt) ma- 
re. Mănăstirea este înconju- 
rată cu un zid de piatră de 

rii şi de stîncă nu tocmai înalt. 

Clopotnița însă are ca la 20 

m. înălțime și d'asupra bolții 
se vede următoarea inscripţie: 

«Sub Domnia M. S. Regelui Rominier, 

Carol |, şi a soţie! sale, Regina Elisa- 

beta, sub episcopatul Prea Sfintului E. 

piscop Iosif al Dunărit-de-Jos, s'a zidit a- 

ceastă clopotniţă și paraclis cu hramul 

Adormirea - Maicel - Domnului, prin stă- 

ruinţa și cheltuiala soborulut Sf. Mănăs- 

tir Cocoş, în timpul stăriţiel prea cu- 

vioşiel sale Archim, Daicul, în anul al 

23-lea al stăriţiel sale, în anul miîntui- 

rel 1983», 

Curtea mănăstirei e spațioasă 

(cam de 5 pogoane), în mijlo- 

cul căreia se înalță mănăstirea 

cea nouă, la dreapta și în fund 

se văd chiliile călugărilor în nu- 

măr de vre-o 50, la stînga se 

vede mica bisericuță, cea ve- 

chie, iar lingă picioarele clopot- 

niței sunt 2 fragmente de pia- 

tră: unul, jumătate a unei pie- 
tre drept-unghiulare, găsită în 

vale, lingă puț, n'are nici o in- 

scripție; cea-laltă jumătate a- 

coperită cu litere, a fost dusă 

mai întiii la Nicoliţel și apoi 

în București, sub Grigorie Ghi- 

ca, pe la anul 1853; .cel-l'alt   
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fragment este restul unei co: 
loane dăruită de răposatul D6- 
sir€ More de la Igliţa, 

Biserica cea nouă, are d'asu- 
pra uşei următoarea pisanie: 

«Această Sf. şi Dumnezeiască hiseri- 

că, s'a zidit în timpul stăriție! prea cu- 

vioşiei sale Visarion archimandritul, în- 

cepătorul acestul sfint locaş ; iar cu chiel- 

tuiala dumisale Ilagi Nicolae Ghişa Poe- 

narul, s'a zidit această sfintă biserică, în 

anit de la Hristos, 1853». 

Biserica e simplă, .mare și 

goală; în fund se găseşte co- 

rul, iar păreții sunat lipsiţi de 

ori-ce zugrăveli sai sfinți; ici 
şi colo se găsesc cite-va icoa.- 

ne; catapeteazma, sfeșnicele îm- 

părătești, tronul episcopal, ca- 

drele icoanelor dăruite, sunt sin- 

gurul lux în această biserică; 

la intrare se află un mormînt, 

e acela al fundatorului săi, 

Visarion.. Bisericuța mică este 

mai mult o casă drept-unghiu- 

lară, prevăzută d'asupra cu o 

clopotniță mică fără clopot, a- 

coperită cu olane. Interiorul e 

împărțit în două: la stînga sunt 

4 odăi mici, chiliile lui Visarion 

şi a celor 4 călugări cari aă 

fondat mănăstirea aceasta la. 

1842, cu cheltuiala lui Ignatie 
Irodeanul, unul din cei 3 călu- 

gări; în dreapta este biserica, 

curată și spoită cu var, păreţii 

lipsiţi de sfinți și numai cu ci: 

te-va icoane; timpla e frumos 
sculptată. Alipită cu bisericuţa 

este o odăiță, în care se păs- 

trează craniile tutulor călugări- 

lor morți, şi printre cari se află . 

şi acelea ale lui Visarion și. Ni. . 

colae Poenarul, fundatorii ei. 

In clopotniţă se află 5 clopote 

de diferite mărimi și chiliile că-. 
lugărilor. | 

Urcînd Valea-Cocoșului (600 

m. lungime), se află o cișmea 

în piatră, cu o apă rece și crista- 

lină. Pe piatră se vede săpată 

- urmățoarea inscripţie: .
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«nul de la Ilristos 1867, August 
75. Cu ajutorul lut Dumnezeii s'a fâcut 
această cișmea de dumnealui Theodor 
Moruian, pentru sfinta mănăstire Cocoş, 

- cu hramul Sf. Troiţa, spre a lu! po- 
menire», . 

Piatra are formă drept-u nghiu- 

Iară; semi-luna și soarele din 

„ josul crucei, precum şi iataga. 
nul de jos arată că s'a făcut 
în timpul dominaţiunei turcești. 
Numele de Cocoş vine de la 
vechea biserică dispărută, care 

avea d'asupra un cocoș, în a- 
mintirea cocoșului, care a a- 
mintit lui Petru, lepădarea sa 
de Isus Hristos. Mai înainte, mă- 
năstirea a avut o însemnată a- 
vere; așa, prin daniile călugări- 
lor cariintraseră întrinsa și a 
altor persoane evlavioase, ea a: 
junsese să aibă 800 hect. pă- 
duri, 416 hect. pămînt cultiva- 

„bil, herghelii de caj, turme de 
oi, boi, capre, etc. Statul i-a in- 
tentat proces şi starițul de-a- 

- tunci, păr. Cornilă Săbăreanu, 
n'a apărat bine interesele mă- 
năstirei, așa că statul cîștigind, 

„ a confiscat averile mănăstirei, lă- 
sîndu-i 100 hec. pămînt cultiva- 
bil, din cari 20 hectare viile de 

la Urloiul, de lingă mănăstire, 
. două mori, una în valea Lo- 

zora (comuna Meidan-Chioi), şi 
alta pe valea Pirlita (com. Ba- 
labancea). 

In timpul de față sunt în mă- 
năstire 46 monahi întreținuţi de 
Ministerul Cultelor, din 1893, 
de cind ai trecut ]a stat. La 
mănăstirea Cocoșul se află o 
condică vechie a mănăstirei, în- 
cepută în 1835, cu titlul de: 
«Venirea părinţilor cari ai fun- 
dat acest sfint locaș, cu hra- 
mul Sf, Treime, și urmașii, pă- 
nă în vremea de acum». In 
1835 aii venit: Visarion archi- 
mandritul, fundatorul mănăsti- 
rei ; el era de origine din Ar- 
deal (ţinutul Făgărașului); a fost   

la Sf. Munte şi de aci a venit 

însoţit cu doi ucenici, Gheron- 
tie și Isaia, a cumpărat de la 
o cadină, tarlaua (bucata de pă- 
mint) de aci, și mai tirziii a 
pus fundamentele vechei bise- 
ricuţe (1842), care există şi azi. 
Mai în urmă cu cîţi-va ani, vine 
de se călugărește aci şi Nico- 
lae Hagi Ghișa Poenarul (din 
satul Poiana, Transilvania), a- 
ducînd cu el 15 mii galbeni, 
500 oi, 15 cai, și cu cari bani 
a făcut în 1853 noua biserică, 

„Legenda spune că vechea bise- 
rică, ce acum nu mai există, 

ar fi fost fundată de ciți-va din 
cei 70 apostoli sub conducerea 
lui Antipa, cari ai fugit de 
persecuțiunile din Constantino- 
pole. La stinga de mănăstire, se 
făcea în vremuri, la 15 August, 
un fel de iarmaroc, din care be- 

neficia mult mănăstirea. 

Cocoşul, movilă, în com. şi căt. 
Smeeni, jud. Buzăii, pe pămîn- 
tul locuitorilor, 

Cocoșul, Za/tă, în cercul comu- 
nci Frînceșii, plasa Oltul-d.-s., 
jud. Vilcea. 

Cocoșul, &raz (prival), în. plasa 
Borcea, în insula Balta, com. 
Şocariciul, jud. Ialomiţa. 

Cocoşul, pisc, la V. comunei Ză- 
videni, plasa Oltul-d.-s., județul 

- Vilcea. 

Cocoşul,(Moara-Mănăstirei-), 
locuință îsolată, în jud. Tulcea, 
pl. Isaccea, pe teritoriul comu- 
nei rurale Balabancea, (şi pe 
acela al cătunului săi Taiţa). 
Este o moară ce aparține mă- 
năstirei Cocoșul, aşezată pe va- 

lea Pirlita, mai jos puțin de 

unirea ei cu valea Piriita-Mică; 

la 6'kil. spre S. de mănăstirea 
Cocoșului,   

Cocoşului (Dealul-), dea/, în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 

ritoriul comunei urbane Isaccea, 

se desface din ramurile estice 

ale dealului Cadiul, se întinde 

spre E., avind o direcțiune ge- 

nerală de la V. spre E., brăz- 

“dînd partea nordică a plăşei şi 

pe cea vestică a comunei. Se 

întinde printre văile Acic-Tepe 

şi Capaclia; la poalele sudice 

se află situată mănăstirea Co- 

coșul, de la care și-a luat şi 

numele. Are o înălțime de 148 

m. și e punct trigonometric de 

„ observaţie de “ordinul al g-lea, 
fiind acoperit în parte cu pă- 

duri și în parte cu pășuni. Pe 

la poalele lui merge drumul co- 

munal Isaccea-Balabancea. 

Cocoşului (Izvorul-), îzvor, cur- 
ge din muntele Plaiul Chioj- 

dului, com. Star-Chiojdul, plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova, ia di- 

recția dela S.-V. către N.-E. și 

se varsă în girla Siriașul, tot 

în raionul com. Star-Chiojdul. 

Cocoşului (Piscul-), zane, în 
jud. Buzăi, com. Chiojdul-din- 

Bisca, ramificație din muntele 

Stevia, care se întinde între 

Valea-Cocoșului și Valea-Popii. 

Cocoşului (Poiana-), poiană, 
com. Teișani, plasa Teleajenul, 
jud. Prahova. 

Cocoşului (Valea-), izvor, în 
jud. Buzău, com. Chiojdul, în- 

cepe din muntele Stevia şi dă 
în piriul Siriul, 

Cocoşului (Valea-), vaze, puţin 
însemnată, în jud. Tulcea, plasa 

Isaccea, pe 'teritoriul comuei 

urbane Isaccea. Se desface din 
poalele nordice ale dealului 

Breazul, se îndreaptă spre N,, 

avind o direcțiune generală de 

la S.-V. spre N.-E., brăzdind
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partea nordică a plăşci și pe 
cea sudică a comunci. Curge 
chiar pe lîngă mănăstirea Co-: 
coșul, de la care şi-a luat şi 
numele, după un curs de 3 kil. 
se împreună cu o altă vale, spre 

“a forma împreună valea Capa- 
lia, ce se varsă în balta Ca- 
paclia. 

Cocota, 725, jud. Dorohoiiă, în 

suprafață de 3!/ hect., pe mo- 

şia Slobozia, com. Buda, pl. 

Herţa, 

Cocoţaţi, căzuu, jud. Brăila, pen- 
dinte de comuna Slujitori-Albo- 

-tești, pl. Călmățuiului, situat la 

 S. de com., 5 kil. depărtare. 
Populaţia-i se urcă la 227 su- 

flete, 48 familii, avind 30 con- 

tribuabili, 

Vite cornute 328 (boi 113, 

vaci 65, tauri 12 și viței 28); cai 

102, oi 1026 şi rîmători 93. 

Cocovinca, za/e, în pl. Borcea, 

jud. Ialomiţa, se întinde spre 

N. de Valea-Căpitanului, pănă 

lingă satul Lupșani. 

Cocul-Popeşti, com. rur., pe apa 

"Cotmeana, jud. Argeş, plasa 

Piteşti, la 18 kil.de com. rur. Bâs- 

covul-Fleștii (reședința subpre- 

fecturei) şi la 9 kil. de Piteşti, 

Se compune din următoarele 

6 sate: Dealul-Bisericei, Dealul- 

Boului, Dealul-Focaletesei, Ne- 

gulești, Popești și Valea-Cocul. 

Are o populație de 226 familii, 
ci 9! locuitori, din cari 10 
“Țigani, cari locuesc în 114 case. 
In comună sunt două biserici, 

deservite de 2 preoți, 2 cîntă- 

reţi şi 2 paracliseri; e o şcoală, 

- Budgetul comunei pe 1882—83 

a fost de 1245 lei la venituri 

și de 1224 lei la cheltueli. După 
o publicaţie oficială (1887), a- 
ceastă comună numără 157 coa- 
tribuabili și are un budget de: 

7 
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2229 lei la venituri şi de 1445 
lei la cheltueli. 

Numărul vitelor din această 

comună a fost, în anul 1887, de 
- 388 vite mari (364 boi şi vaci, 

- 24 cai) și 1018 vite mărunte; 

699 oi, 17 capre și 32 rîmători. 

Locuitorii sunt moșneni, și 

după o tradiţie păstrată între 

dinșii, ai avut o luptă mare pe 
la începutul veacului cu soldații 

turci, în care luptă, Rominii ati 

rămas victorioși. 

Coculeţi, căruia (tîrlă), în plasa 

- Ciîmpului, com. Armășeşti, jud. 

Ialomiţa. 

rur., în centrul 

şi spre E. plăşei Mijlocul, ju- 

deţul Vasl vii, la distanţă de 28 

kil. de la orașul Vaslui. E for- 

"mată din tîrgușorul și satul Co- 
dăeşti şi Șerboteşti, pe o întin- 

dere de 3375 hect., din cari: 

67 hect. pădure şi 2649 hect. 

loc de cultură, fînaţ, imaş ale 

proprietăței, iar 649 hect. sunt 
ale locuitorilor; sunt 2 hect. vie; 

cu o populație de 426 famili!, 
sai 1772 suflete, din cari şIş 
suflete Evrei. 

In comună sunt două biserici, 

deservite 'de 3 preoţi și 4 ciîn- 
tăreţi; două școli, două mori, 

una cu aburi şi.una de apă, 1 

iaz şi 18 cîrciumi.. Comerţul se 

face de 30 Romini și 53 străini, 

Budgetul comunei e de 15800 
lei la 'venituri și de 15598 lei, 

6 bani la -cheltueli. Statul în- 

- casează 1842 Iei, de la 307 con- 
tribuabili. 

Numărul vitelor e de: 878 vite 

mari cornute, 2300 oi, 18 capre, 

98 cai și 195 rimători. 

Locuitorii posedă: 73 pluguri, 

24 căruţe cu cai, precum și 326 

stupi cu albine. 

Codăeşti, fîrgușor, în pl. Mijlo- 

cul, jud. Vasluiii, distanță aproa-   
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pe jumătate între Vasluiit și Iași, 

așezat pe un platoii la poalele 

dealului Piatra, în depărtare de 

3 kil. deșoseaua naţională Iaşi— 

Vasluiii spre dreapta, pe o su- 
prafață de 1996 hect., din cari 

1583 hect. cu 42 hect. pădure 

ale proprietăței, iar 321 hect. 

ale locuitorilor şi cu o popula-. 
fiune de 154 fam., avînd 177 

suflete Romîni, 515 Evrei și 6 

Armeni. 

Are: o școală, înfințată în în a- 
nul 1865, cu un local model zi- 

dit de comună și frecuentată de 

85 elevi; o biserică fundată la 

anul 1837, de d. V. Ghica, fostul 

proprietar al moșiei Codăești, 

cu 2 preoți și 2 cîntăreți, o 
moară de aburi; I iaz și 16 

cîrciume. 

Tirgușorul Codăeşti este re- 

şedinţa comunei şi a plășei Mij- 

locul-Crasna, pe lîngă cari au- 

torități, mai este o judecătorie 

de ocol, o cazarmă de douro- 

banți şi -un oficii telegrafo- 
poștal. Este la distanță de 3 

lil. de Vasluiiă, 

Locuitorii se ocupă în cca 
mai mare parte cu comerciul, 

prin schimbul materiilor confec- 

ționate cu acele brute, produs 

al locuitorilor de prin satele în- 

vecinate. Se fac iarmaroace'sep- 

tămînale pentru desfacerea Vi- 

telor, 

Tirguşorul Codăeşti, a deve- 

nit proprietatea comunei, fiind 

rescumpărat de ea, în anul 1882. 
In marginea de S..a tîrgușo- 

rului se află casele proprietăței. 

Numărul vitelor e de 535 

vite mari cornute, 1100 oi, 16 

capre, 51 cai și 120 rimători. 

Locuitorii posedă: 43 pluguri, 

13 care cu boi, 5 pluguri și 78 

căruțe cu cai, precum și 186 
stupi. 

Codăeşti, sa, din com. Codă- 

ești, pl. Mijlocul, jud. Vasluiii,
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compusă din trei mahalale ale 
tirgușorului Codăești; două se 
află în partea de S.a comunei 

„așezate pe văile Vidrișoaia şi 
Mazilului, printre cari curge pi: 
riul cu asemenea numire și una 
în partea de E. a comunei, a- 
şezată pe un șes întins, pe lîngă 
care curge, pîriul Dobrovățului. 
Are o populaţie de 177 fam, 
saii 765 suflete, cu 54 'Țigani. 

Numărul vitelor e de 670 
vite mari cornute, So cai şi 
1572 oi. 

Codeiul, Zea, jud. Bacăii, plasa 
Trotușul, de pe teritoriul co- 

„munci Tirgul-Ocna, acoperit cu 
vii şi livezi de arbori fructiferi. 

Codescul, /ac, în pl. Ialomiţa- 
Balta, insula Balta, com. Fe- 
tești, jud. Ialomiţa. 

Codeşelul, vaz, jud. Muscel, se 
varsă în riul Argeșelul, pe te- 
ritoriul comunei Davideşti, din 
care izvorește.. 

Codiţa-Roşie, deal, în com. rur. 
Văgiuleşti, pl. Văile, jud. Me- 
hedinţi. 

Codoaia, /ac, în pl. Borcea, in- 
sula Balta, com. Cocargea, jud. 
Ialomiţa. 

Codoasa, pădure, în pl. Ialomiţa- 
“Balta, com. Sudiţi, jud. Ialo- 
mița, formează cu pădurea Să- 
rindăreanca un trup de go hect., 

avind esențe de stejar şi ulm. 

Codoiul, /recătoare, pe coasta 
rîului Ialomiţa, în pl. Cimpului, 
com. Speteni, jud. Ialomiţa. 

Codreanca, 7moz//ă, în comuna 
Stilpul-Monteorul, jud. Buzăiă. 

Codreanul, sat, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-i., al comunei Birsă-   

nești, situat între satele Brătești 
și Birsănești, 

Codreanului (Valea-),za/c, jud. 
Baciii, pl. Trotușul, pe terito- 

riul com. Mănăstirea-Caşinului. 

Codreasa, /oc aralil, în raionul 
com. Găiceana, jud. Tecuciii, 
spre E. de satul Huţul. 

Codreni, sa, numit din vechime 
Ciorbeni, pe moșia cu asemenea 
numire,. com. Mileanca, pl. Pru- 
tul-d.-j., jud. Dorohoiii, cu 50 
fam., 192 suf. Așezările săte- 
nilor sunt proaste și numai une- 
le cu mici grădini; iar pro- 
prietarul moșici are casă mică 
de vălătuci. Proprietatea este a 
d-nci Smaranda Cimara, născută 
Balş,. Calitatea pămîntului este 
bună în totalitate pentru agri- 
cultură și viticultură. Sătenii 
împroprietăriți ai 7100 hect,, 
40 arii pămînt, iar proprietarul 
2010 hect., 75 arii. Iazuri sunt 
7, între care mai mare este 
acel numit Zama, de 10 hect., 

cu pești, | 

Drumuri: acel de la Rădăuţi- 
Bivoli, către Mihăileni-Dorohoiti 
şi acel de la Dărăbani, către 
Puţureni la Ștefănești. 

Se învecinește cu: Puţureni, 
Bivoli, - Dărăbani,  Mileanca și 
Drăgușeni. 

Codreni, sat, jud. Ilfov, face parte 

din com. rur. Preasna-Nouă, pl. 

Negoeşti. Este situat la V. de 

Preasna-Nouă, pe malul drept 

al văei Mostiştea. Are o poziţie 

-plăcută, coprins între două dea- 

luri spre N. Se întinde pe o 

suprafață de 1182 hect., din 

cari cultivă prin arendașii săi 

8go hect. (35 sterpe, 75 izlaz, 

40 pădure). Locuitorii ati 142 
hect., pe cari le cultivă, rezer- 

vind 15 hect. pentru izlaz și 6 
cultura viței. 

  

  

Populaţia lui e de 260 loc. 
In raionul satului e un eleșteii. 

Are o biserică, cu hramul 
Schimbarea-la-F aţă, deservită de 
1 preot şi 1 cîntăreț. Comerciul 
se face de 2 cîrciumari, 

Numărul vitelor mari e de 
153 și al celor mici de 467. 

Codreni, fostă mânăstire, lingă 
cătunul Codreni, pl. Negoești, 
jud. Ilfov. 

Codreni, moșie a statului, jud. II- 
fov, arendată pe periodul 1889— 
1894, cu 30000 lei anual. Această 
moșie aparținea jumătate mă- 
năstirei Bradul și jumătate schi- 
tului Codreni. Trupul Codreni 
S'a vîndut și s'a scăzut din a- 
rendă 6742 lei anual. 

Codreni, saii Bonciul, pădure 
a statului, jud. Ilfov, în întin- 
dere,de 75 hect., pendinte de 
com. Preasna-Nouă, plasa Ne- 
goeşti. 

Codrescul, iaz, pe teritoriul sa- 
tului Holm, com. Păuşeşti, pl. 
Cirligătura, jud. Iași. * 

Codrești, sat, cu 75 locuitori, ju- 
dețul Argeș, pl. Oltul, face parte 
din com. rur. Drăguțești-Săpu- 
nari, 

Codreşti, sa/, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-j., căt. com. Cio- 
răşti. Și-a luat numele de la mo- 

__şia Codreşti. Este așezat în par- 
tea de V. a comunei, pe malul 
drept al riului R.-Sărat, la 2 
kil. spre S.-V. de cătunul de 
reședință Ciorăști. Are o întin- 
dere de 21 hect., cu o popu- 
laţie de 78 familii, sai 326 su- 
flete, din cari 124 contribuabili, 
Știu carte 15 persoane, 

Codreşti, mahala, face parte din 
com. rur. Turcești, pl. Olteţul:
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d.-s., jud. Vilcea. Cade la V. 
comunei și este udată de riul 
“Tiriia, Valea-Seacă şi Piriul-Po- 
dului. La N.-V. este brăzdată 
de dealul Codrești și la S.E. 
are locuri arabile și de finețe. 

Aci e o biserică. 

Codreşti, /ac, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., com. Ciorăști, 
căt. Codrești, format de piriul 
Codrești, produce pește cara- 
cudă ce se consumă de locui- 

tori. 

Codreşti, zirîi, în jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-j., com. Ciorăști, 

se formează pe teritoriul comu- 

nci, udă cătunul Codrești și se 

varsă în R.-Sărat, lingă acest 

cătun. 

“Codreşti, si//șie, a satului Valea- 

Seacă, pl. Trotușul, com. Bog- 

dana. 

Codreţul, /oc de arătură, com. 

- Talpa, pl. de Sus-Mijlocul, jud. 
Neamţu, 

Codrişorul, dea/, al com. Run- 

cul, plaiul Vulcanul, jud. Gorj. 

E situat spre E. de comună. Pe 

acest deal sunt viile locuitorilor. 

Codroviţa. Vezi Lunca, sat, co- 

muna Zlătunoaia, pl. Miletinul, 

„jud. Botoșani, 

Codrul, lasă, în partea de S. 
a județului și orașului Iaşi, așe- 

zată pe şirul dealurilor ce se 

prelungeşte de la N.-V. spre 

S.-E., pe partea dreaptă a riu- 

lui Bahluiul, formînd linia de 

hotar între judeţul Vasluiă, 

Se mărginește la N. cu ora- 

șul Iaşi, de care se desparte 

prin piriul Nicolina. și cu plasa 

Braniștea prin riul Bahluiul; la 

E. tot cu pl. Braniștea, despăr- 

țită prin apa Jijiei; la V. cu pl. 

a 
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Stavnicul prin o linie dreaptă 
de hotar și la S. cu jud. Vasluiii 
și Fălciă. 

Teritoriul . plăşei are forma 
unci semi-lune; i sa dat nu- 

mele de Codru, pentru că avea 

din vechime codri nestrăbătuți, 

prin care trecea drumul ce lega 
orașul Iași cu țara de jos. 

Ea este formată din comu- 

nele: 
1. Galata, cu satele: Galata 

(tirgușor), Hlincea, Valea-A dîn- 
că, Vișan, Horpaz, Lunca-Ce- 

tățuei și Zanea, în partea de 
N.-V. a plășei. 

2. Ciurea, cu satele: Ciurea, 

Piciorul-Lupului, Curăturile, Slo- 

bozia, Poiana-cu-Cetatea, Lunca- 

Birnovei, Todirel și Cercul, în 

partea de S.-V. a plășei. 

3. Buciumi, cu satele: Bu- 

ciumi, Păun, Birnova cu Pietră- 

ria, Socola (tirgușor) şi Vlădi- 

ceni, în centrul plășei, 

4. Tomeşti, cu satele: To- 
. mești, Goroni, Chicirea, şi Oso- 

iul, la N.-E. plășei. 

5. Poeni, cu satele: Poeni 

(tîirgușor), Comarna-de-]os și Co- 

marna-de-Sus, în partea de S..E, 
a plășei. 

Intinderea  plășci 

20425 hect, e 

"Calitatea solului este favora- 
bilă pentru ori-ce soiii de cul- 
tură, 

este de 

" “Dealurile ce se prelungesc în 

_această plasă, pe toată întin- 

_derea ci, nu sunt de cit con- 

ti nuarea ramurilor Dealului-Mare 

care trece din plășile Cirligă- 

tura și Stavnicul și sub numirea 

“de Bordea şi Răpedea, încinge 

mai cu seamă toată partea de 

S., formînd: piscuri, culmi, po- 

"dișe și văi cu diferite numiri, 

şi anume: Bordea, Piscul-Bor- 

"dea, Pietrăria, Păun, Șanta, Hlin- 

cea, Cetăţuea, Galata, Riga, Nu- 

cul, Ezereni, Poiana-Cailor, Pri- 

. poarele, Mesteacănul, Coloneaţa,   
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Palanca, Cazacul, Perjul, Todi- 

rel, Popa-Vasile, Lopeţi, Şapte- 
Tei, Lunca, Vodă, Prisecile, 

Niţelea, Oiţa, Stejărușul, Rise- 

tele, Răcea, Ciurbești, Vărăti- 

celul, Piciorul-Bordea, Boiştea, 
Cincișoara, Chicirea, Plochi, Pro- 

pitura, Stoianul, Curagăul, Mus- 

teață, Podișul, Blănariul, Piscul- 

lui-Miron, Opincei, Murgul, Par- 
muva, Doamnei și Isac, 

Dintre riurile mari: Bahluiul 

udă marginea despre N.E. a 
plâșei, începînd de la. orașul 

Iași, pănă la vărsarea lui în ]i- 

jia şi apoi rîul Jijia, pănă în 

marginea plășei Braniștea, între 
satele Costuleni și Comarna; 

iar dintre piraie sunt: Nicolina, 

Galata, Zanea, Valea-Adiîncă, 

Horpaz, Doi-Peri, Vișanul, Re- 

pedea, Vămășoaia, Vlădiceni, 

Țiganul,  Vasluețul, Bolovanul, 

Oiţa, Roșa, Stoianul, Musteaţa, 
Curagăul, Propitura, Podișul-Șăr- 
poaia, Humuleţul, Tătarca, Efri- 
moaia, Rupturei şi Chicirea. 

Prin mijlocul plășei, începînd 
din marginea orașului Iași, trece 
spre S. şoseaua naţională pănă 
în marginea jud. Vasluii, din- 
colo de Poeni; — apoi atinge 
marginea despre N.-E., calea 
ferată Iași-Ungheni. 

In partea despre V.,trece șo- 
seaua: județeană, începînd din 

- marginea orașului, prin comu- 
„nele: Galata, Ciurea și Mogo- 
șești, pănă în marginea jude- 

- ţului Vasluiă spre S. 
La N.-V. plăşei, prin com. 

Galata, trece șoseaua județeană, 
Iaşi-Roman. 

Afară de aceste înlesniri de 
„ comunicaţie, mai sunt diferite 
drumuri vecinale și comunale 
ce leagă satele și comunele, 

după trebuinţele localităţilor. 
Din 29425 hect. din întin- 

derea plășei Codrul, 3757 hect. 

este pămint cultivabil, pentru 

cereale; 2240 hect, pentru cul-
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tura viilor; 7816 hect. pămînt, 
acoperit cu păduri, din cari: 
5484 hect. sunt proprietate par- 

„ticulară, și 2332 hect. ale sta- 
“tului; iar 15612 hect. pămînt 
cuprins de imașe, finațe, ape, 
livezi și locuri pentru așezarea 
satelor. 

Pămiîntul produce tot soiul 
de cereale, dar cultura carto- 
filor e cea mai răspîndită, mai 
cu seamă în com. Poeni, pro- 
prietatea M. S. Regelui Ca- 
rol ]. 

Plasa aceasta este mai mult 
o podgorie întinsă, care pro- 
duce vinuri de diferite calități 
şi în abundență; între localită- 
țile recunoscute se înseamnă: 
Nebuna, Vişanul, Socola, Ga- 
lata și Valea-Adîncă. 

Sunt livezi întinse, cu pomi 
fructiferi, cari produc poame 
bune și frumoase. 

Pădurile se exploatează pen- 
tru lemne de foc și diferite tre- 
buinți, 

Din dealuri se scoate piatră 
pentru şosele, zidiri şi var, Dea: 
lurile: Repedea, Păunul și Pătră- 
ria. Sunt renumite pentru ca- 
rierele de piatră, 

Numărul vitelor ce se crese 
în plasa Codrul este de 13030 
capete, din cari: 7531 vite mari 
cornute, 2371 oi, 244 capre, 
IO5I cai și 1833 rîmători, 

Industria casnică se mențineîn 
unele localități ; industria mare e 
reprezentată prin două mori, una 
de aburi și una de apă; o fa: 
brică de crohmoală, două de 
lumînări, două de săpun și o 
școală de butnărie şi rotărie. 

In această plasă se află o 
populaţie de 2256 familii, sau 
10369 suflete, din cari: 5333 
bărbați și 5036 femei; dintre 
aceştia : 9936 sunt Romiîni, 299 
Izraeliţi, 52 Germani, 31 Ita- 
lieni, 19 Polonezi, 12 Francezi, 
9 Unguri, 6 Bulgari și ş Greci.   
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Rominii: se ocupă cu luera- 
rea pămîntului, creșterea vite- 
lor, cultura viilor și a livezilor, 
cu cărăușia și pietrăria. Străinii 
Sunt parte posesori de inoşii, 
parte în servicii pe la pro: 
prietăți, 

Această plasă este admini: 
strată de un sub prefect, cu re- 

şedinţa în tîrgușorul Socola, 
com. Buciumi ; avînd sub juris- 
dicţiunea sa 5 comune, cu 23 
Sate și 3 tirguşoare. 

Pentru pricinile de judecăţi 
dintre locuitori, pe lingă jude- 
cătoriile comunale, se află și o 
judecătorie de Ocol în com. 
Buciumi. 

Numărul bisericilor ortodoxe 
este de 22, deservite de 27 

preoţi, 2 diaconi, 23 cîntăreţi 
și 13 cclesiarhi. 

Numărul școalelor e de 11, 
cu 12 învățători și 1 învăță- 
toare, iar populaţia scolară e 
de 300 elevi și 133 eleve. 

Codrul, V. satul Lunca, comuna 
Drăgușeni, jud. Suceava. 

Codrul, curea e moşie, judeţul 
Dolj, pl. Balta, com. Măceșul- 
d.-j., cu care se limitează co- 
muna în partea de E, 

Codrul, care împreună cu Dum- 
brava și Sbirul, formează ză- 
durea de pe moșia și com. Gre- 
mești, pl. Berhometele, jud. Do- 
rohoiii, în suprafață de 215 hect., 
pădure bătrînă şi tînără. 

Codrul-Cucului, ea, la N. de 
satul Lihacea, jud. Tecuciii. Se 
întinde în direcţie VE. pănă 
la hotarul satului Sirbi, formind 
hotarul între satul Sirbi şi Li- 
hacea. 

Codrul-Cucului, pădure, la E. 
de satul Măldărești, com. Ne- 
guleşti, jud. Tecuciii, 
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Codrul-de.]Jos. Vezi Codrul-d.-s., 
jud. Vasluiui. 

Codrul-de-Sus, gea/, jud. Vas- 
luiii, începe de la N. com. Mir- 
cești, din dealul Tufeştilor, se 
lasă spre S., formînd limita de 
V. a satului Mircești, iar în drep- 
tul lui, dealul ia numirea de 
Codrul-d.-j., în marginea de S. 
a comunei se impreună cu dea- 
lul și platoul satului Șurănești. 

Codrul-de-Sus (Valea-Siliştei), 
Zădure, supusă regimului sil- 
vic, com. Bălilești, pl. Riîurile, 
jud. Muscel, în întindere de ş0o 
hect,, compusă din stejar, fag, 
carpen și mesteacăn, 

Codrul-Mănăstirei, dea/, în ju- 
deţul Suceava, com. Dolhasca; 
e acoperit de pădure bătrină 
de fag. 

Codrul-Negului, deal, în com. 
Mastacău, plasa Bistriţa, jud. 
Neamțul. E situat în prelungi- 
rea dealului Ciungi, spre hota- 
rul com. Calul-Iapa. 

Codrul-Olteţul, /oc îso/at, în co- 
muna Bălcești, pl. Olteţul-d.-j., 
jud. Vilcea. 

Codrul-Racovei, pădure, în par- 
tea de V. a satului Pușcași, co- 
muna Rădiul, pl. Stemnicul, ju- 
dețul Vasluiii. Se întinde de la 
NE. spre S.-V. pe marginea 
satului, de d'a dreapta piriului 
Racova, formînd o linie în semi- 
cerc. 

Codrul-Sirbilor, Pădure, pe te- 
ritoriul comunei Țifeşti, pl. Gir- 
lele, jud. Putna, în întindere de 
51 hect., proprietatea d-lui Nic, 
Chir. Săveanu. 

Codrului (Movila-), mozi/ă, în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te-
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ritoriul comunei rurale Lunca- 
vița (Şi anume pe acela al că- 
tunului de reședință), situată în 
partea N.-V. a plăşci şi în cea 
de mijloc a comunei, la 500 m. 
spre S.-V. de satul Luncaviţa, 
S'a numit așa fiind-că era la 
marginea unui intins codru (pă- 
dure de fagi), azi redus la tu- 
făriș. Are o înălțime de 41 m., 
punct strategic, dominînd asupra 
satului Luncaviţa, a rîului Lun- 
caviţa și a șoselei judeţene Mă- 
cin-Tulcea, ce trece pe la poa- 
lele ci. Este artificială şi e a- 
coperită cu verdeață. 

Codrului (Valea-), vaze, în jud. 
Tulcea, plasa Isaccea, pe _teri- 

toriul comunei L.uncaviţa și pe 
al cătunului de reşedinţă. Și-a 
luat numele de la împrejura- 
rea că străbatea un întins codru 
de fagi, azi cu totul exploatat. 
Se deschide din dealul Pietrosul, 
se îndreaptă spre N, avind 
o direcțiune de la S.-V.. spre 
N.-E., brăzdiînd partea nordică 
a plășei și pe cea sudică a co- 

munei. Cursul săii îl face mai 
întiii prin păduri și prin tufări-. 

Formează cu Valea-Stu. 

pinei, lacul numit Balta-Satului, 
și după 4 kil. se deschide în 
valea Puţul-Popei, nu departe de 
satul Luncaviţa. 

șuri, 

Coeni, com. rur., pl. Cerna-d.. 
„s., jud. Vilcea, Este situată pe 
pîriul Silea, la sI kil. de Rîm- 
nicul-Vilcei, capitala judeţului, 

Vatra satului are 105 hect., 
iar teritoriul întregei com. este 
de 400 hect. | 

Are o populaţiune de 868 loc. 
(520 bărbaţi şi 348 femei), în 
care întră și 5 familii de Țigani; 
sunt 295 capi de familie; 222 
contribuabili, | 

In comună e o biserică vechie, 
care s'a reparat la 1846; sunt 
330 case. 

58056. Marele Dietianur Gengrufie. Va. Î7, 

= 

Coeni, moșie a statului.   
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Sunt 918 vite mari și mici. 
Pămiîntul comunei e moştenesc, 

Comuna e brăzdată de dea- 
lurile: Oii, Negrăi, Negrăiţa, 
Peşteana și Scundul, și udată de 
văile: Olteanca,  Negrăiţa şi 
Peșteanca. Veniturile se urcă la 
2005 lei anual și chelt. la 1201. 

Coeni, (Cueni), sas, face parte 
din com, rur. Izvoarele, pl. Ol- 
tenița, jud. Ilfov. Este situat la 
E. de cătunul Izvoarele, pe ma- 
lul drept al rîului Argeș. Aci 
Valea-Rachierei se varsă în 

„riul Argeșul. D'aci şi pănă la 
extremitatea județului despre 
jud. Vlașca, locul e smircos. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

2058 hect., cu o populație de 
486 locuitori. 

D-na Elena Ștefănescu şi d-nul 
H. Vasile aii 1750 hect. și lo- 

cuitorii 308 hect. 

" Proprietarii cultivă 950 hect, 
(380 sterpe, 175 izlaz, 25 vie 

şi 250 pădure). Locuitorii cul- 
tivă 278 hect, (15 sterpe și 15 

vie). Comerciul se face de 2 cir. 

ciumari, 

Numărul vitelor mari e de 

264 şi al celor mici de 419. 

Are o biserică, cu hramul Cu- 

vioasa-Paraschiva, deservită de 

2 preoți şi 2 cîntăreţi; o școală : 

mixtă, frecuentată de 14 elevi,. 

6 eleve, cu întreţinerea căreia 

județul și comuna cheltuesc a- 
nual 1500 lei. 

Coeni, Zea/, în raionul com. Coe-- 

ni, pl. Cerna-d.s., jud, Vilcea,. 
pe care se cultivă 32 hect. 5o 

arii vie. 

(Vezi 

Gostinari, moșie, jud. Ilfov). 

Cofa, pădure, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-j., com. Birsăneşti. 

Cogălniceanu, sa/, în jud. Ro-   
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man, pl. Siretul-d..s,, com. Cu- 

za-Vodă, pe malul sting al rîu- 
lui Siret, spre N. de satul Cu- 
za-Vodă și la o depărtare de 

2 kil. 230 metri de el. Este a- 

şezat într'o pozițiune joasă, pe 
un teren mlăștinos. Are 79 

capete de familii, sau 327 suflete, 
din care 60 contribuabili. Ştii 

carte 27 persoane, Locuesc în 
86 case. 

Sunt 215 capete vite mari. 

Acest sat sa înființat în 
1878, prin împroprietărirea noi- 

lor însurăței și s'a numit ast-fel 

după cunoscutul bărbat politic 

M. Cogălniceanu. 

Cogea-Ali, saz, în jud. Constanţa, 
pl. Constanţa, cătunul comunei 
Cicricci. E situat în partea ră- 
săriteană a plășe! și cea meri- 
dională a comunei, la 6 kil. 
spre S. de cătunul de reședință, 
Cicricci, pe valea: Cogea-Ali, la 

un kil. spre N. de lacul Siîrt- 
Ghiol. Este închis la V. de dea- 
lul Tepe-Bair cu virfurile lui: 
Movila-Imbinată (83 metri) şi Is- 
lam-luc (90 metri); la S. de dea. 
lul Cogea-Ali și la N.-E. de dea- 
lul Mamaia, cu virful săi Ma- 
maia (34 metri). Suprafaţa sa: 
este de 2230 hect., din cari 
214 hect. sunt ocupate numai 
de vatra satului, cu 87 case, și 
de grădini. Populaţiunea sa este 
de 112 familii, cu 546 suflete, 
ocupîndu-se mai ales cu nego- 
țul de pești, pe care îi pescuesc 
din lacul Sîrt-Ghiol. Locuitorii 
sunt Romini, Bulgari, Austriaci, 
și Turci; aceștia din urmă în mai 
mare număr, Șoseaua județeană 
Mangalia-Constanța trece prin 
apropierea și pe la V. satu- 
lui; drumuri comunale pleacă 

la Mamaia, la Canara, la Cicricci 
şi la Cara-Coium. 

Cogea-Cara-Bair, dea!, în jud. 
Tulcea, pl. Babadag, pe terito- 

10
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fiul com. rur. Nalbant, și pe 

acela al cătunului săii Trestenic. 

Se desface din Dealul-Cilicului; 

se întinde spre miază-zi, avînd 

o direcție generală de la N-V. 

spre S.-E., brăzdind partea de 
N. a plăşei şi cea de N.-V. a co- 

munci. Se întinde de-alungul 

Văii-Cărbunarilor (Izvorul 'Te- 
liţa). La poalele sale sudice, 

spre malurile Văii-Cărbunarilor, 

se află situat satul 'Trestenic. 
Pe la poalele sale estice, merge 

drumul comunal Cilicul-Treste- 

nic, Are 240 m. înălțime. E 

acoperit cu păduri în bună parte, 

cu tufărișuri și pășuni. 

Cogeasca-Nouă, saţ, în partea 
de N. a com. Cucuteni, pl. Stav- 

nicul, jud. Iași. E situat pe un 

podiș de. deal, pe sub coasta 

căruia curge riul Bahluiul. Se 

află la jumătatea drumului din- 

tre Iaşi și Podul-Iloaci. Face 
parte din moșia Cucuteni. Arc 

o populaţie de 57 familii, saii 

251 suflete. Prin el trece șo- 

seaua națională şi calea ferată. . 

Are o mică stație numită Cu- 

cuteni.. Acest sat s'a înfiinţat 
la 1825, de către Domnița Han-. 

gerliu, cu locuitori Ruși, aduși! 

din Bucovina. Pentru aceasta, ! 

satul se mai numește La-Ruși. . 

Numărul vitelor e de 855 ca-: 

pete, din cari: 248 vite mari: 

cornute, 258 oi, 41 cai şi 108 
rimători, 

Cogeasca-Vechie, sa, în par-. 
tea de N.-V. a com. Cucuteni,” 

plasa Stavnicul, jud.. Iaşi. E si-. 

tuat pe coasta dealului cu ace- 

lași nume. Are o populație de: 

93 -familii sai 422 suflete; o 
biserică zidită la 1864, deser., 

vită de un preot și un dascăl;: 

o şcoală întreţinută de comu-! 

nă, înființată în anul 1886 şi fre-i| 
cuentată de 29 elevi, 

Numărul vitelor e de: 1185   
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capete, din cari: 304 vite mari 

cornute, 678 oi, 51 cai și 152 

rimători, 

In această localitate, în tim- 

pul lui Duritraşeo-Cantemir-Vo- 

dă, pe la 7219, după cum gă- 

sim în «Letopiseţul», tom. III, 

aii staționat «o vară cite-va stea- 

guri: Leși, Lipcani, Cazaci și 

Svezi, cari aveai firman de la 

Impărăţie pentru asta în ţară, 

în protiva Moscului». 

Cogelac, com. rur., din judeţul 

Tulcea, plasa Istrul, situată în 

partea de S. a judeţului, la 78 

kil. spre S. de orașul Tulcea, 

capitala judeţului, şi în partea 

sudică a plășei, a cărci reșe- 
dință este, 

Numele săi este tătăresc şi 

vine, probabil, de la numele pro 

prii Gogii, ce-l purtau Tătarii 

cari aii fundat satul acum 100 
ani; de aci Gogielacul, și în 

urmă Cogelacul. 

Hotarul amănunțit al comu- 

nei este următorul: Plecind de 

la pcalele movilei Joc, situată 

pe o înălțime a dealului Rîm- 

nicul-Bair, se îndreaptă spre S., 

pe muchea dealului Rîmnicul- 

Bair; taie dealul Iaram-luc, de 

unde o ia spre S.-V., pe lingă 

drumul Inan-Ceşure-Tocsof, pă- 

nă aproape de Cișla-lui-Țiţei; de 
“aci se dirige spre S., trece prin 

virful Buiuc-Cogelac-Tepe, și a- 

junge în hotarul judeţului; se 

îndreaptă spre S.E., urmînd a- 

cest hotar, taie văile Ali-Culac- 

Dere şi Alciac-Dere, de unde 

se ridică spre N.-E., paralel cu 

șoseaua națională Tulcea-Con.: 

stanța, pănă pe muchia dealu-: 

lui Cascalic-Bair; urmează apoi! 

această muchie spre S.E. şi, 

de la un virf alsăă (de 115 m): 
se dirige spre N., străbate pi.- 

riul Duimgi, printre satele Tari-' 

verdi și Duimgi, dă în şoseaua. 

națională Constanţa-Tulcea, de:   

COGELAC 

unde o ia puţia spre N.-V,, a- 

pol spre N.-E., pe lingă dru- 

mul Tariverdi-Potur, taie dealul 

Haidin, pănă în dreptul satu- 

- lu Sariient, de unde, spre V,, 

pe la poalele dealului Haidin, 

taie valea Hagi-Avat și ajunge 

" iarăși în virful de unde am ple- 

cat. Forma generală a hotarului 

e aceea a unui trapez neregu- 

lat, a cărui lungime este de şo 

kil. Intinderea sa e de 13200 
hect. 

Marginile comunei sunt ur- 
mătoarele: La N. se învecinește 

cu comunele Beidant și Potur; 

la E. cu comunele Casap-Chioi 

și Cara-Nasuf; la V. cu comuna 

Tocsof; la S. cu judeţul Con- 
stanța. ” 

Comuna face parte din. regiu- 

nea dealurilor, mai mult de cît 

din a șesurilor. La N.-V.a- 

vem dealurile: Rîmnicul - Bair 

(186 m.), dealul Iarim-luc (206 

m.) Şi dealul Inan-Bair (184 m,, 

acoperite cu tufărişuri și semă- 

nături); la N. şi N.-E. culmea 

Haidin (180 m.), de natură stîn- 

coasă, acoperită cu pășuni şi fi- 

nețe; iar în partea de S. avem 

culmea Cascalic-Bair, cu virfu- 

rile Buiuc - Cogelac-Tepe (194 

m.), Cogelac (132 m.), Pericli- 

Iol-Tepe (145 m.), acoperite cu 

semănături. Afară de acestea, 

teritoriul comunei e presărat cu 

o mulţime de movile artificiale 

și naturale, a căror înălțime va- 

riază între 135—190 m., mai 

cu seamă în partea vestică. 

Riul Duimgi, izvorînd din dea- 

lul Iarîm-luc, sub numele de Inan- 

Dere și care udă com. dela N. 

la S., trecînd și prin satele Inan- . 

Ceșure și Tariverdi, de la care 

mai poartă numele de piriul Ta- 

riverdi. Are maluri înalte şi ri- 

poase. Afluent mai însemnat are 

„pe dreapta pirîul Cogelacul, cu 
maluri înalte, pietroase, și care 

trece prin satul cu același nume,
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Citunele din cari e formată 
această comună sunt: Cogelacul, 
cătunul de reşedinţă, aşezat în 

spre V., pe ambele maluri ale 

pîriului cu același nume; Inan- 

Ceşme (Fintina -lui - Inan), spre 
N., pe ambele maluri ale pi- 

rîului Duimgi, la 5 kil. spre N. 
de cătunul de reședință; Tari- 

verdi, la 2 kil. spre E. de că. 
tunul de reședință, pe malul 

stîng al pirîului Duimgi. 

Suprafaţa totală a comunci 
este de 13028 hect., din cari 

426 ocupate de vetrele celor trei 

sate, 32 hect. numai de case; 

restul este al locuitorilor, divi- 

zat ast-fel: 2002 hect.. izlaz, 

5330 hect. pămint parcelat, 1578 

hect, pămînt cu tapii (avut de 

sub Turci) şi 304 hect. cu plan- 

taţii, 

„ Populațiunea este amestecată 

și compusă din elemente di- 

ferite: Germani, Romini, Tă- 

tară, Turci, Evrei, etc. Sunt 411 

familii, cu 1083 suflete, din cari: 

115 Romini, 1211 Germani, 97 

Tătari, 3t Evrei, 8 Armeni și 

721 Bulgari. 

Instrucţiunea se predă în trei 

şcoli, cîte una în fie-care că. 
tun, și fundate : cea din Cogelac 
la 1880, cea din Inan-Ceşure 

la 1889, şi cea din Tariverdi 

la 1892; aii cite 10 hect. pă- 

miînt și sunt conduse decite un 

învățător, şi frecuentate de 148 
elevi, Germani în maioritate. 

Este o biserică ortodoxă în sa- 

tul Inan-Ceșure, cu hramul Inăl- 

țarea-Domnului, fundată de lo- 

cuitori în 1888 și deservită de 

un preot și un cîntăreţ;, are 10 

hect. date de stat. Germanii, 

cari sunt protestanți, aii casele 

lor de rugăciuni. 

Calitatea pămîntului este în 

general bună, pămîntul fiind a- 

proape şes și udat de piraie; se 

seamănă diferite cereale. 

Pămintul arabil e în întindere .   
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de 6375 hect., mai sunt 2002 

hect. izlaz, 394 hect. plantații, 
1978 hect. fineţe; restul este loc 

neproductiv. 

Sunt 368 plugari, avind: 350 

pluguri (din cari 100 cu 2 brăz- 
dare); 30 mașini de vînturat şi 

20 de bătut porumbul. Bulga: 

rii se ocupă cu grădinile de 

zarzavaturi. Sunt în cătunul Co- 

gelac 9 meseriași, din cari: 3 

fierari, 1 hămurar, 1 tinichigiă, 

2 cizmari, 2 lemnari, 2 fabri- 

canți de uleiii; în Tariverdi sunt 
4 meseriaşi, Sunt în toată com. 3 

mori cu cai, 2 de vint, cu abur 

şi 2 pe apă. Sunt 10 comer- 
cianţi (3 băcani și 7 circiumari) 
Şi 1 brutar, 

Budgetul, la venituri cit și la 

cheltueli, este de 12500 lei. Sunt 

379 contribuabili. 

Căi de comunicaţie sunt nu- 

meroase și străbat în toate di- 

recţiile teritoriul comunei: șo- 

seaua naţională Tulcea -Baba- 

dag-Constanţa, trece pe lingă 

satele Tariverdi şi Cogelac; dru- 
muri comunale duc la comunele 

învecinate: Beidant, Patur, Ca- 

sap-Chioi, Tocsof, etc. 

Satul Cogelac sa fundat de. 
„către Tătari, şi anume de Tă- 

tarii «Gogii», cari i-ai dat şi 

numele, acum 100 de ani; 

peste ei aii venit coloniștii ger- 

mani din Basarabia; Tătarii 

ai început să se retragă în 

fața lor, și la 1877—78 sai 
retras mai toți, iar Germanii ai : 

fundat satul Tariverdi. 

_Cogelac, saf, în jud. Tulcea, pl.: 

Istrului, cătunul de reședință al 

comunei rurale Cogelac. E si- 
tuat în partea de S.-V. a co- 

munei, pe ambele maluri ale, 

pîriului Cogelac, și la ' poalele 

de N. ale dealului Cașcalic-Bair, 
Are 'o întindere de 5392 hect., 

din cari 157 hect. ocupate de: 

vatra satului, 860 hect. izlaz, 3440   
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hect. pămînt al locuitorilor, 157 

hect. plantaţii, 778 hect, tapii, 

Populaţia e amestecată; sunt 
180 familii, cu 771 suflete, din 

"cari: Romîni 105, Germani 697, 

Tătari 52, Evrei 18 și Armeni 8. 

Loc. se ocupă cu meșteșuguri 

diverse şi cu agricultura.“ 
In Cogelac este 'o biserică și 

o şcoală. 

Cogelac, virf de deal, în jud. 
Tulcea, pl. Istrului, pe terito- 

riul com. rur, Cogelac şi la 

hotarul despărțitor al cătune- 
lor sale Cogelac-Inan-Ceșure și 

Tariverdi. E situat în 'partea 
de S. a plășei și cea'de mijloc 

_a comunei, la 2 kil. spre N. de 
satul Cogelac, de la care și-a 

“luat și numele. Este unul din 

virfurile cele mai înalte ale dea- 

lului Haidîn. Are o înălțime de 
132 m. Punct trigonometric de 

observaţie de al 3-lea rang, do- 
minînd asupra satelor Cogelac 

și Tariverdi, asupra pirîului 

Duimgi și a şoselei naţionale Tul- 

cea-Constanţa. Este acoperit cu 
fineţe şi pășuni. 

Cogelac-Dere, vale cu apă, în 

jud. Tulcea, pl. Istrului, pe te- 

ritoriul com. rur. Cogelac, de 

la care și-a luat și numele. Iz- 

_voreşte din poalele de N. ale 

dealului Cașcalic-Bair; se în- 

dreaptă spre E., avind o direc- 

ţiune generală de la N.-V. spre 

S.-E., brăzdind partea de S. a 
plășei și pe cea de mijloc și de 

E. a comunei. Curge pe la poa- 

lele dealului Cașcalic, trece prin 

mijlocul satului Cogelac, face 

mai multe cotituri, şi, după un 

curs de 6 kil., merge de se varsă 
în pîriul Duimgi, pe dreapta, 

puțin mai jos de satul Tari- 
verdi, unde şoseaua națională 

Tulcea-Babadag-Constanţa trece 

pîriul Duimgi. Malurile sale sunt 

stincoase..
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Cohalul, Za/ză, jud. Dorohoi, pe 
teritoriul com. Păltinișul, pl. 
Prutul-d.-j. 

Cohalul, deal ripos, în com. Liteni, 
jud. Suceava. 

Coi-Culac, zîriă, de mică însem- 
nătate, în judeţul Tulcea, plasa 
Babadag, pe teritoriul com. rur, 
Slava-Rusă (și anume pe acela 
al cătunului săi Baș-Punar). 
Izvorește din poalele de E. ale 
dealului Periclic, de pe teri- 
toriul comunei Topologul-'Tătar 
(ud. Constanţa); intră repede 
în jud. Tulcea; se îndreaptă 
spre E., avind o direcțiune 
generală de la V. la E., brăz- 
dînd partea de V. a plășei și 
a comunei și, după un curs de 
2 kil. se împreună cu valea 
A mutlu-Culacși, amîndouă unite, 
se varsă în valea Baș-Punar. 
Străbate păduri întinse și fru- 
moase, printre dealuri înalte 
și stincoase. 

Coia(Balta-lui-),/ac,(8o hect.), în 
jud. Tulcea, pl. Măcin, pe terito- 
riul comunei urbane Măcin, şi 
pe al cătunului săi Ghecet, în 
partea de N.-V. a plășei și a co- 
munci. Este formată de o re- 
vărsare anterioară a. Dunării, 
cu care azi nu mai comunică, 
Este izolată, înconjurată de toate 
părțile cu stuf. 

Coia (Girla-lui-), zîr/ă, în jud. 
Tulcea, pl. Măcin, pe terito- 
riul comunci urbane Măcin, și 
pe al cătunului săii Ghecet. Este 
formată de alte două girliţe mai 
mici: Girla-Combrei și Privalul- 
lui-Coia. Se îndreaptă spre E., 
avînd o direcţiune generală de 

„la S-V. spre N.-E.; primeşte 
pe dreapta Girla-Spinăului și 
balta Stanimir. Brăzdează par- 
tea de N-V. a plășei și a co.. 
munci, și după 4 kil. de curs, 

Coiteasca, căzu,   
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numai prin stuf, se varsă în 
Balta-Lăţimei, la S. de ca. 

Coia (Privalul-lui-), gir/ă, în 
jud. Tulcea, pl. Măcin, pe te- 
ritoriul comunei urbane Măcin 
și pe al cătunului săi Ghecet, 
Porneşte din Dunăre, puţin mat 
jos de Ghecet. Se îndreaptă 
spre N., avind o direcţie gene- 
rală de la S.-V. spre N-E.; 
trece prin stuf, printr'un grind 
îngust de tot, pe la E. de Bal- 
ta-lui-Coia ; se unește, după 6 
il, de curs, cu Girla-Combrei 
și formează Gîrla-lui-Coia ; brăz- 
dează partea de N.-V. a plăşci 
şi a comunei, 

Coiful, zeșteră, în jud. Suceava, în 
stinca ce formează malul stîng 
al Bistriţei, din jos de Colţul: 
Acrei, 

Coimanda, dJea/, în partea de E. 
a satului Novaci, com. Duda, 
pl. Podoleni, jud. Fălciă. 

Coimatul, 7ac, în jud. Taloimiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, insula Balta, 
teritoriul coinunei Făcăeni, 

Coita, zzvor, în jud. Buzău, com. 
Minzălești, căt, Plăvăţul. Incepe 
de la muntele Viișoara și dă în 
Izvorul-Sării care se varsă în 
piriul Sturdza. 

Coităneasa, v/roagă, jud. Brăila. 
Uneşte Cremenea cu Vilciul, des- 
părţind ostrovul Popa de ostro- 
vul Iapa. 

al com. Să- 
gcata, jud. Buzăi, cu 140 loc. 
şi 26 case. Are sub-diviziile: 

Bordușani, Cărpuleasa, Cirtean- 

ca și Murgescul, 

Coiteasca, moşie, în jud. Buzău, 
com. Săgeata, căt. Coiteasca, 

” formată din Cîrteanca, cu 420:   
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hect. şi Coiteasca, proprii zisă, 
cu 514 hcct,, în total 934 hect,, 
mai toate arabile. 

Coitei (Podul-), co/ină, în jud, 
Buzău, com. Minzălești, cătunul 
Plăvățul. E acoperită de fineață 
și servă ca hotar despre jud. 
Rimnicul. 

Coium-Baba, dea?, în jud. Tul- 
cea, pl. Babadag, pe teritoriul 
comunci urbane Babadag. Se 
desface din dealul Orta-Bair ; 
se întinde spre E., d'alungul 
pîriului Babadag, brăzdind par- 
tea estică a plășei şi a comu- 
nei. Orașul Babadag e așezat 
la poalele sale. Are o înălțime 
de 233 metri. Punct trigonome- 
tric de observaţie de ordinul al 
3-lea şi punct strategic, dominind 
asupra orașului Babadag. Liste. 
acoperit cu păduri întinse şi la 
poale cu pajiști. Pe virful lui este 
o mică poiană, iar în vale ic- 
zerul Babadag își întinde apele 
sale liniștite. Pe această poiană 
este un mormînt de piatră cio- 
plită. 

Coium-Punar, com. rur., în pl. 

Măcin, jud. Tulcea. E situată 
în partea de S.-V. a plăşei și a 
județului, la poalele dealului 
Ghium-Ghirmeș, 

Numele săii, turcesc, înseamnă 

«Fintina-Oii», 

Se mărginește la N. cu com. 

Satul-Noi și Picineaga; la V. 

cu com. Ostrovul; la S. cu 
com. Orumbei, ambele din jud. 
Constanța și la E. cu com. Cir- - 
jelar. 

Solul e în general acciden- 

tat. Culmea  Ghium - Ghirmeş 
(321 m. și acoperită cu pă- 
duri şi livezi) străbate com. de 
la N.-V. spre S.-E. Are urmă- 
toarele ramificații: Coium-Punar 
la V.; Baba-Bair şi Camber-Te- 

pesi, la mijloc, Sinir-Taș-Tepesi
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la S. (119 m.), Canat-Calfa la 
E. Movile sunt puţine, mai în- 
semnată este IEșil-Tepe la Ss. 
V. (228 m.). 

Apele cari udă comuna sunt: 
Ai-Orman sat Picineaga, la N.- 

E. și N. primind ca afluenți 
văile Canat-Calfa și a- -Caprii, pe 
stînga; Valea- Hogii, ce izvorește 
sub numele de piriul Ghium- 
Ghirmeș, la V.; pîrîul Coium- 
Punar, unit cu văile Lugi-Dere 
și Cana-Mișea, la S. 

Cătunele cari formează comu- 

na sunt: Coium-Punar, reşedinţă, 

“la S., pe piriul cu același nu- 

me; Canat-Calfa, la 3 kil. spre 

N.-V., pe valea Ai-Orman. 
Intinderea comunei este de 

4735 hect., din cari 47 hect. 
ocupate de vetrele satelor, 1440 

hect. ale locuitorilor, iar restul 

de 3248 hect. păduri și livezi, 

- aparținînd statului, 

Populaţia este toată rorataăi; 
sunt 197 familii, cu 917 suflete, 
din cari 413 bărb. și şo4 fem. 

Locul arabil ocupă 2343 hect,, 
izlazul 670 hect., pădurile 1735 
hect. 

In Coium-Punar sunt: 212 plu- 

gari, posedind 187 pluguri; 2 fa- 

bricanți de var, 1 fierar, 1 cojocar; 

4 mori de apă. Comerţul este ac- 

tiv: se exportă var, lină, brîn- 

zeturi, lemne de foc și vite; 

importul constă în băuturi spir- 

toase, manufacturi, băcănii, etc. 

Sunt 5 comercianţi (1 băcan și 
"4 cîrciumari). 

Vite sunt 5748 capete, din 

cari: 915 vite mari şi 4833 vite 
mici. Sunt 2 maşini de secerat. 

și una de vînturat. 

Budgetul comunei este la ve- 

nituri de 4080 lei, iar la chel: 

tneli de 3973. lei. Contribuabili 

în toată comuna sunt 185. 

Căi comunale duc la Picinea- 

ga, Ostrovul, Satul-Noii, Cirje- 
lar şi Orum-Cei; mai sunt altele, 

cari unesc cătunele între ele, 
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Are o școală condusă de un 

învățător şi frecuentată de 43 

elevi; o biserică, cu hramul 

Inălţarea-Domnului, în cătunul 
Ai- Orman, zidită în 1879, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reţi. Mai sunt2 geamii în Canat- 
Calfa și Coium-Punar. 

Locuitorii romini ai venit și 

aii format această comună în 

urma războiului romîno -ruso- 

turc de la 1877—78; înainte 

de venirea lor în aceste locuri 

se găscaii aci Tătari, veniţi din 
Crimeea ; locurile eraii acoperite 

"cu păduri întinse și întunecoase, 

mai ales în satul Ai-Orman. Se 
zice că aii fost. mulți urși pe 

aci de unde și numele de Ai- 

Orman = Pădurea - Ursului. 

Tătarii amestecați cu Cerkezii 

s'aă retras în Turcia după în- 
cheerea păcii de la Berlin. 

Coium-Punar, sas, în jud. Tul- 

cea, pl. Măcin, cătunul de re- 

ședință al com. Coium - Punar, 
așezat pe piriul cu același nume, 

în partea sudică a com. Areo 

întindere de 1800 hect., din cari 

18 hect. ocupate de vatru sa- 

tului. Populația e romînă. Sunt 
53 familii, sai 236 suflete. 

Coium-Punar, ge, în judeţul 

Constanţa, pl. Flirşova, pe te- 
ritoriul com. rurale Coium-Pu- 

nar, care este așezat la poalele 

sale sudice. Se desface din dea- 

lul Ghium-Ghiurmesi. Se întinde 

spre V. printre văile Coium- 

Punar și Valea-Hogii, la N. şi 

Valea Ulmilor, la S$., într'o di- 

recție generală de la E. spre V.; 

brăzdează partea vestică a plășei 

şi a com. şi cea nordică a sa. 

tului cu acelaşi nume; este stră- 

bătut de calea vecinală Coium- 

Punar-Ostrovul și ce acoperit în 

cea mai mare parte de păduri, 

Coium-Punar, ziriă, în județul   
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Tulcea, plasa Măcin, pe terito- 
riul comunei rurale Coium-Pu- 
nar și în județul Constanţa. Iși 

ia naștere din poalele meridio- 
nale ale culmei de dealuri, nu- 

mită Ghium.- Ghirmeș; se în- 

dreaptă spre S., avind o di- 

recție generală dela N.-E. spre 
S.V.; curge pe la poalele dea- 
lului Baba-Bair şi Camber-Te- 

pesi; trece pe la poalele dea- 

lului Samir - Taș- Tepesi, pe la 
E. de satul Coium-Punar; pri- 

mește pe stinga valea Cana- 

Mișea; întră în jud. Constanţa, 

şi după un curs de ş kil., după 

ce a brăzdat partea sudică a 
plășei și a comunei, merge de 

“se varsă în pîriul Aigăr-Ahmct, 
pe dreaptă la E. de satul Ai- 

găr-Ahmet. Malurile sale sunt 
ripoase, 

Coium-Punar, va/e, în judeţul 
Constanţa, pl. Hirşova, pe te- 

ritoriul comunei rurale Coium- 

Punar. Se desface din poalele 
vestice ale dealului Ghium-Ghi- 

urmesi-Dere; se îndreaptă spre 

V., brăzdind partea vestică a 

plășei și a comunei şi după un 

drum de 212 kil. se deschide - 

în Valea-Hogii; merge printre 

dealurile Coium-Punar, la S. şi 

Ghium- Ghiurmesi- Dere, la N. 

Este străbătută de calea veci- 
nală ce duce de la Coium-Pu- 

nar la Ostrovul și este acope- 

rită de verdeață și sămănături. 

Cojana, dea, în jud. Vasluiii, 

comuna Tingujei, -plasa Mijlo- - 
cul. 

Cojana, za/e, jud. Vasluiii, plasa 

Funduri, com. Tingujei, for- 
mată din prelungirea dealului 

Cojana. Se unește cu valea Gor- 
gana, formată de dealul cu a- 

celași nume și în prelungirea 

lor, pe teritoriul comunei, ia nu- 

mirea de Valea-Racului.



COJANA 

Cojana, deal, judeţul “Tecuciti, 
„Situat la E. de satul Glăvă- 

nești, 

Cojana, Ziriil, izvorește din jud. 
Tutova, merge spre V. în par- 
tea estică a satului Glăvăneşti, 
com ina Muncelul, jud. Tecuciă, 

Cojani, cătun, ţine de com. Ște. 
fânești, plasa Amaradia, jhd, 
Gorj. E situat pe malul drept 

„al rîului. Gilortul., Are o supra- 
- faţă de 920 hect., din cari 75 

hect. arabile, 3 hect. prunet, 
iar restul finețe, pădure, tufă- 
riş şi rîpe, proprietatea d-nei 
Elena Magheru. 

Are o populație de 47 fa. 
milii, sai 185 suflete, din cari 
43 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 7 pluguri, 
20 care cu boi, 221 vite mari 
cornute, 206 oi, 74 rimători, 
45 capre, 34 cai și 14 stupi. 

Comunicaţia, se face prin șo- 
scaua vecinală ce-l pune în le- 
gătură la N.-E. cu Albeni, iar 
la S. cu Tirgul-Petreşti. Spre 
V. o șosea comunală îl pune 
în legătură cu comuna Pojo- 
geni. 

Riul Gilortul trece prin mij- 
- locul cătunului, 

Are 1 biserică, deservită de 
un cîntăreț, 

Cojanul, zechie numire a com. 
Gura-Aninoasei, jud. Buzău, 

Cojasca, com. rur., plasa Ialo- 
mița, jud. Dimboviţa. Această 
comună se află spre S.-E. de 
Tirgovişte, la 40 kil. și maila vale 
de Bilciurești, reşedinţa plășei, pe 
şoseaua jud. Tirgoviște-Butima- 
nul, pe o cîmpie frumoasă și pe 
malul drept al rîului Ialomiţa. 
Comuna Cojasca se compune 

din două cătune: Cojasca. și 
Fintînelele, cu 2500 locuitori. 

Are o biserică și o școală. 

Cojeşti, sa,   
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Școala din Cojasca. este mixtă, 
cu 2 învățători; este frecuentată 
de 62—9o copii de ambe sexe, 
din 154 copii cu etatea de școală. 
Localul școalei este noii, clădit 
în 1885, de zid, cu primăria la 
un loc. Pămintul are 14 prăjini 
pogonești, 

Venitul com. e de sooo lei. 
Sunt 600 contribuabili. 

Cojasca se. învecinește la E. 
cu comuna Cătunul și Cornești, 
de care se desparte prin Ialo- 
imița și se unește prin șoseaua : 
județeană și vecino-comunală ; 
la V. cu Ghergani și Vizareşti, 
unindu-se cu Ghergani prin șosea. 
vecino-comunală ; la N. cu Bil- 
ciurești, unindu-se prin şosea 
“jdeţeană; și la S. cu cătunul 
Sterianul, din comuna Lucianca, 
jud. Ilfov, 

Cojburunul, peninsulă, în ma- 
rele iezer Razelm, situată în 
plasa și jud. Tulcea, pe terito- 
riul comunei rurale Moru-Ghiol 
şi pe acela al cătunului săt 
Dunăvăţul-d.-j., în partea de S.-E. 
a plășei și în cea de S. a co. 
minei, Este coprinsă între gol- 
fal Holbina şi lacul Razelm, 
care de altmintrelea formează 
acest golf. In fața ci se de- 

"varsă lacul Dranov. La N. este 
o girlă, care face de comunică 
girla Dunăvăţul cu golful Gol- 
bina. Se termină prin două 
capete cari poartă numele de 
Cojburunul-Mare și Cojburunul- 
Mic. Are o suprafață de peste 
700 hect., toată este acoperită 
cu stuf. Cind apele cresc, o 
bună parte din această penin- 
sulă este sub apă. 

în jud. Ilfov, com. 
rur. Belciugatele-Cojești, plasa 

* Mostiștea. Este situat la V. de 
Belciugatele și la N. de pădurea 
Pasărea, lingă calea judeţeană 
București-Brăila. 

Cojocarul, com. rur., 

  

COJOCARUL 

Se întinde pe o suprafață de 

725 hect., cu o populaţie de 
195 locuitori. 

D-l N. G. Marinescu are 567 
hect. și locuitorii 138 hect. 
„Proprietarul cultivă 260 hect. 

(40 sterpe și 267 pădure). . 

Locuitorii cultivă tot terenul. 

Are o biserică, cu hramul 

Nașterea-M aicei-Domnului, de- 

servită de 1 preot și 2 cîntăreți: 

I moară cu aburi; 1 mașină de 

treerat cu aburi; 1 heleșteii, 

Comerciul se face de 1 cîr- 

ciumar și 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari ce de 

133 și al celor mici de şIo. 

Cojeşti. Vezi Domnești-d.j., pl. 

Sabarul, jud. Ilfov. 

Cojoaca. cătun (tirlă), în judeţul 
Ialomița, plasa Ialomiţa- Balta, 
pendinte de comuna. Chioara. 

Cojocari, tirlă, judeţul Brăila, în 
lunca 'Dunărei, din comuna Vi- 
zirul, pe malul drept al cana- 
lului Vilciul. 

pl. Cobia, 
jud. Dimboviţa. Această com. 

se află spre S. şi la 33 kil, de Tir- 

goviște, lingă calea ferată Bu- 
curești-Pitești-Virciorova, spre 

- E. de Găeşti la o mică distanță 

și pz o cimpie întinsă, care se 

numeşte cîmpia Răstoaca. 

Comuna Cojocarul se com- 

pune din trei cătune: Cojo- 

carul, Meri și Chirca, cu o po- 

pulație de 756 locuitori, 

Se cultivă aci griă, porumb și 
orz. 

Are 2 biserici. 

Cojocarul, dea/, situat la V. de 

comuna Șerbănești-d.-j., plasa 

Şerbănești, județul Olt. Se află pe 

“platoul Boianului şi are direc- 

țiunea N.V. către S.-E. Se ter- 

mină în centrul comunei, lingă



" COJOCARUL 

Dorofeiii, prin capătul Ivăne- 
ştilor. 

Cojocaru), zeszer, judeţul Brăila, 
situat la S. de iezerele Căiţele,. 

Cojocarul, pâzure, în judeţul 
Constanţa, plasa Silistra, pe teri- 
toriul comunei rurale Para-Chioi. 
E situată în partea centrală a 

plășei şi cea estică a comunei, 

pe ramificaţiile de N.-V. ale dea- 

lului Baș-Punar; este azi un rest 

din întinsele păduri de odinioară 

ce acopereau aceste pante nume- 

roase ale dealului. Esenţe prin- 

cipale sunt: fagul şi jugastrul. 

Cojocarul, va/e, situată la Vestul 

comunei Șerbănești-d.-j., plasa 

Şerbănești, judeţul Olt. Se 

formează în platoul Boianu- 

Îi, merge paralel cu Dealul: 

Cojocarului şi se varsă în Do- 

rofeiii, pe dreapta lui, chiar î în 
comună. 

Cojocarului (Țarcul-), 2zzo7, în 
judeţul Buzăi, comuna Rușia- 

vățul, căt. Tega Incepe în acea- 

stă com. şi se scurge în riul 

Buzăă, 

Cojocăreşti, ma/afa, în comuna 

rur. Țegujani, plasa Motrul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. 

Cojoceasca- Pribeagul, 
a statului, com, Ulmul, județul 
Brăila. 

Cojoci, sa/, face parte din com. : 

Vedea-d.-s;,. rur. Făgeţelul, pl. 
jud. Olt. Cade cam în centrul 
comunei, între gîrlele Alunișul 

şi Faurul. Are o populaţiune 
de 150 locuitori. 

Cojoci, saz, pe moșia și în com. 

Broșteni, jud. Suceava. și trage 

numele probabil de la primul 

-descălicător, poreclit ast-fel, și 

7noşie 
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care are și astăzi odrasle. Așe- 

zat pe ţărmul stîng al Bistriţei. 
Are I9 case, populate cu 20 
capi de familii, sau So suflete 
(39 bărbaţi și 41 femei), din cari 
3 'Țigani. Contribuabili sunt 15. 

In sat este o cîrciumă și o 

băcănie. Improprietăriți la 1864 
sunt 2 fruntași, 8 pălmași și 
13 codași, stăpinind 67 fălci, 
afară de cei cu 10 prăjini. Are 
o biserică de lemn, deservită de 
1 preot şi 2 cîntăreți. Școala 
din Crucea servă și acestui sat. 
La Cojoci este punct vamal 
pentru privegherea plutelor, să 
nu se strecoare fraudulos din 
Bucovina. Aci se trec în revistă 
toate plutele și se constată ace. 
lea cari sunt indigene și acelea 
cari trec cu tranzit, 

O singură cărare pentru pie- 
toni și călăreți ce duce de la 
Crucea la Rărăi, trece pe aci. 
"Oamenii își aduc proviziile de 
cari ati nevoe, pe cai, formînd 
un fel de caravane, 

Cojoci, mzoo4/ă, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomița-Balta, în apropiere 
de satul Crunţi. 

“Cojocilor (Dealul-), Zea/, com. 

Făgețelul, pl. Vedea-d.-s., jud. 
Olt. Are o direcţie paralelă cu 

girla Alunișul. Pe acest deal 

sunt situate cătunele: Cojoci 
şi Ianţești. 

parte pentru agricultură, parte 

pentru pășune. Cade la V. de 
comună. 

Cojocilor (Dealul-), zane, în 

com. Broşteni, jud. Suceava, 

Cojocul, da/tă, formată din văr. 

săturile Prutului, în com. Fol- 

tești, pl. Prutul, jud. Covurluii. 

Cojoiul, sas, plaiul Ialomiţa, căt. 

comunei Vîrfurile, județul Dim- 

boviţa. 

Servă locuitorilor: 
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Cojujna, /oc solar, în comuna 

Bicazul, pl. Piatra-Muntele, ju- 
dețul Neamţu, situat pe dreapta 

rîului Bistriţa, în apropierea sa- 

tului Bicazul.. 

Colac (La-), sorginte de apă 
minerală, în comuna Bălănești, 

căt. Cocirceni, judeţul Buzăi, 

avind sulf și fier. Iși ia naştere 

din proprietatea lui E. Colacu 
şi se scurge în Sărățelul-Bălă- 
nești, 

Colacul, com. zur., în pl. Vran- 
cea, jid. Putna. Este situată pe 
ambele laturi ale Putnei, în deal, 
la o depărtare de t» ceas de 
Tichirișul. Comuna se numește 
probabil ast-fel, de la forma te- 
ritoriului ce ocupă, care este în- 
colăcit de rîul Putna. 

Distanţa comunei . de reșe- 
. dința sub-prefecturei (Vidra) e 
de 3 kil,, iar de capitala jude- 
țului de 49 kil. 

Mărginile acestei comune sunt: 
la N. com. Vidra, la NE. și 
E. Tichirișul, la S.-V. comuna 
Valea-Sărei şi la V, com. Bir- 
sești. Teritoriul ci e udat de 

_zîul Putna și de piraiele Sărata, 
Bărbunţa, Fintinele și Orbanul. 

" Colacul se compune din că- 
tunele: Colacul (unde e și pri- 
măria comunei) și Podurile, 

Populaţiunea comunei, după 
cel din urmă recensămînt, e de 
250 capi de familie, cu 878 su- 
flete (442 bărbaţi şi 436 femei), 
din cari 368 neînsurați, (199 
bărbați, 169 femei), 432 însu- 
rați, 76 văduvi, (27 bărbați, 49 
femei) şi 2 divorțaţi (femei); 
873 Romini și 5 de diferite na- 
ționalităţi; 873 ortodoxă și. 5 
mozaici;. 399 agricultori, 1 me- 
seriaș, 7 comercianți, 2 avind 
profesiuni libere și 3 servitori, 

Știu carte 23 persoane (băr- 
baţi). Numărul caselor de locuit 
e de 263,



COLACUL 

Are o biserică parohială, cu 
hramul S-ţii Voevozi, în satul 
Colacul și una filială, cu hra- 
mul Buna-Vestire, în satul Po. 
durile. Comuna vine în ajutorul 
bisericilor cu 120 lei anual. 

Budgetul, pe anul 1893—94, 
a fost de 2356,33 lei la veni 
turi și de 2293,56 lei la cheltueli. 
Sunt 197 contribuabili, 

Pămintul comunei ' Colacul, 
în mare parte nisipos, e puțin 
favorabil semănăturilor. O mare 
parte a teritoriului e ocupat 
de păduri și de livezi de pruni. 

Locuitori aii 27 pluguri de 
lemn şi 2 mori de apă. 

Vite sunt 1807, din cari: 60 
boi, 132 vaci, 43 cai, 1303 oi, 
110 capre și 159 porci, 

Stupi sunt 61. 
In comună sunt: ş cîrciumi, 

2 fierării, 1 boiangerie, 1 băcă- 
nie, 4 măcelării, 12 fabrice de 
rachiu, 
Un articol însemnat de comerţ 

sunt prunele uscate, care se con- 
Sumă nu numai în țară, dar și 
în străinătate, 

Fabricarea varului ocupi o 
parte din săteni, 

Varul se face din piatra ce 
„- se găsea pe moșie, dar care 
„acum se aduce de la Năruja, 

Comuna e pusă în. legătură 
cu șoseaua judeţeană Focșani- 
Rolotești-Tichirișul, printr'o şo- 
sea comunală, care se prelun- 
gește spre'V. la Valea-Sărei. 

Colacul, sas, jud. Dimboviţa, pl. 
Ialomița, căt. comunei Gher- 
gani. In cătunul Colacul, care 
este vecin cu alte cătune, for- 
mînd un centru mare de po- 
pulaţiune, s'a înfiinţat o şcoală 

„în anul 1888—89, care e con- 
dusă de un învăţător, plătit de 
com. Ghergani, de care ţine. 

Colacul, saţ, în comuna cu ace- 
lași nume, plasa Vrancea, jud.   
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Putna. Este asezat -pe malul 
stîng al Putnei, la o jumătate 
oră de Tichirișul. 

Are o biserică parohială, cu 
hramul S-ţii Voevozi, pentru care 
comuna cheltnește 60 lei anual. 

Colacul, vumire ce se mai dă 
satului Panţoiul, pl. Cimpului, 
com. Moldoveni, județul Ialo- 
miţa. 

Colacul, parohie, în comuna cu 
același nume, plasa Vrancea, 
jud. Putna, formată din cătu- 
nele Colacul și Podurile, cu 2 
biserici: una parohială, cu hra- 
mul S-ţii Voevozi, în Colacul, a 
doua filială, cu hramul Buna: 
Vestire în Podurile. Comuna Co- 
lacul cheltuește cu ele 120 lei 
anual. 

Colacul, da/ă, pe șesul dintre 
apa Prutului și a Pruteţului, ju- 

„dețul Fălciă, com. Stănilești, 
pl. Prutul, situată între Prute- 
țul și balta Răcosul. 

Colacul, însă, în mijlocul la- 
cului Znagovul, jud. Buzăi, co- 
muna Boldești, cu o suprafață 

de 2 hect. 

Colacul, ziriz, jud. Putna, ce 
izvorește din munţii Sovejei și 
se varsă în Putna, la satul cu 
același nume. 

Colacul-de-Piatră, paewire ve- 
Chie a cătunului Stăvăreşti, co- 
muna Ciineni, jud. R.-Sărat. 

Colacul-de - Piatră, /ocafitate 
zzolată, în jud. Prahova, com. 
Scăeni, pl. Podgoria. Aci e o 
piatră ce servă de hotar între 

com. Scăeni şi Boldeşti. 

Colacul-de-Piatră, ziriz, în ju- 
dețul R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.- 
j-» com. Socariciul. Se formează 
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din ploi și mici piraie și se 
varsă în balta Socariciul, 

Colacului (Dîmbul-), muze, în 
jud. Suceava, în jurul căruia 
curge Bistrița, întorcîndu-se a- 

proape de unde a plecat. Se 
află din sus de satul Crucea. 

Colacului (Lacul-), dă/toagă, 
în jud. Suceava. Are o supra- 
faţă de 2 prăjini pe șesul Siretu- 
lui. E formată de piriul Probota 
și izvoare. Se varsă în Siretul. 
Tradiţia spune că în fundul ei 
ar fi niște clopote ale mănăsti- 
rei Probota. Păginii le furaseră, 
și, văzindu-se urmăriţi, le-ati a- 
runcat aci. 

Colanul, com. rur., pl. Dealul- 
Diîmboviţa, jud. Dimboviţa. A- 

„ ceastă comună cu cătunele sale 
înconjură orașul Tirgoviștea în 

„partea de V., S.-V., S. și S-E. 
Cătunele sale sunt situate la o 
distanță foarte mică de oraş, 
pe cimpii întinse. 

Comuna Colanul se compune 
din opt cătune: Preseaca, spre 
V. de Tirgoviște, Dumbrava 
spre S.-V. şi Colanul spre S$., 
cite trele aceste căt. situate pe 
matca rîuleţului Ilfovul; Udreş- 
ti, Ulmi și Matraca spre S. şi 
S.-E., situate pe cimpie; Di- 
moiul și Nisipurile, aproape de 
malul drept al Ialomiţei, spre 
S.-E. de Tirgovişte. 

Colanul, cu toate cătunele sale, 
numără o populație de 130ş 
locuitori romîni. 

In căt, Ulmi se găsește a- 
proape de biserică vre-o două 
movile mari artificiale foarte ve- 
chi, sub care se zice că zac 
mulțime de.oase omeneşti. Ul- 
mi, în vechime, sc zice că era 
locul de execuțiune al condam- 
naților la moarte. . 
Comuna produce cereale mul- 

te, iar pe teritoriul ci sunt în-



COLĂCELUL 

tinse păduri. Cite-va fabrici de 
gaz din raionului Tirgoviștei ţin 

de Colanul. Tot aci sunt și 

teascuri de « ceară „pentru lumi- 
nări, 

In cătunele acestei . comune 

sunt patru biserici și o școală. 
Cele opt cătune formînd un fel 

de semi-cerc în jurul Tirgoviș- 
tei, de aceia com. s'a numit 

Colanul. ” 

Școala este mixtă şi cu pri- 
- măria la un loc. Are un învă- 

țător. Mulţi din copiii urmează 
la școalele din Tîrgovişte. 

. Colăcelul, pirtă, ce udă terito- 

“riul com. Tichirişul, pl. Vran- 

cea, judeţul Putna și se varsă 
în stînga Zăbalei. 

Colăcelul, mic a/ueunt al pirtului 

Ortoaia, din com. Dorna, jud. 

Suceava. 

Colăreţul, sa, în judeţul Mehe- 

dinţi, plasa Dumbrava; ţine de 

com. rur. Plopi. Are 100 de 

case, 

Colăreţul, ziriă, în jud. Mehe- 

dinți, plasa Dumbrava; curge 

"prin satul cu același nume, spre 

com. Greci. 

Colbea, /oc, jud. Bacăi, pl. Taz- 

“lăul-d.-s., com. Băhnășeni, cu 

urme de șanțuri vechi. 

Colboasa, fa/7ă, jud. Bacău, pl. 
Bistriţa-d.-j., de pe teritoriul co- 

„munci Ruși. 

„Colbul, /oca/itate, pe Bistriţa, 

imediat după Colţul-Acrei, jud. 
Suceava. 

Colceagul, com. rur., plasa Cri- 
."covul, județul Prahova. Este 

- situată pe loc șes, la 32 kil. 

» departe” de capitala județului 
şi la 14 kil. de a.plășei.! 

58036. Marele Dicționar (coyrajte, tol. 77, 

= 

"Colceagul, vaf/e,   
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Are o populațiune de 943 
locuitori (458 bărbaţi, 485 fe- 
mei). 

Capi de familie sunt 306; 
„contribuabili 170; case de lo- 

cuit' 297. 

In comună e o singură bi- 
serică, fondată în anul 1885 şi 
deservită de un preot. Bise- 

fica s'a construit de locuitori. 

Locuitorii s'aii împroprietărit 

la 1864, pe moșiile ' Suteanca 
“şi Cirişeanca,  dinduli-se 318 

hect. Ei au: 19 cai,- 56 epe, 

159 vacă, .1068 oi și 186 porci. 

Şcoala datează de la anul 
1880, 

Comuna se întinde pe o su- 
prafață de 669 hect. 

Terenul cultivabil e producă. 
torși prielnic porumbului, griului 
și ovăzului, 

Comerciul. se exercită de 4 

cîrciumari. Veniturile se urcă 
la 2858 lei şi cheltuielile Ia 2790 
lei anual. 

Șoselele o pun în comuni: 

- caţie cu comunele: Inotești, Pa- 

repa, Tomșani, 

E udată numai de riul Căl- 
măţuiul. 

Colceagul, pamzre ce se mai dă 

satului Ulesti, plasa Cimpului, 
jud. Ialomiţa, 

Colceagul, sfoară de moşie, în 

judeţul Buzăii, comuna Lipia, 

făcînd parte din corpul Miricești 
al diferiților moșneni. . 

în jud. Ilfov, 

care desparte moșia Petrăchioaia 

de moșiile Greci-Gradiștea, Mic- 
șunești, Greci-d.-s., Balamuci, 

Balta-Neâgră și Scuipiciul, 

Pe această vale este.o groa- 

pă mare despre care legerida 

spune că în timpurile vechi 

era locuită de Jidovi: (uriași). 

Poartă și azi numele de Groapa: 
Jidovilor.: Pe această vale. sunt   

"“COLELIA 

mai multe puțuri cu apă foarte 
bună de băut. 

Colcigeni, căzu, (tîrlă), în pl. 
Ialomiţa - Balta, comuna Rași, 

pe cîmpul Bărăgan, judeţul Ia- 
lomiţa. 

Colelia, com. rur., pl. Ialomiţa- 

Balta, jud. Ialomiţa. Se înveci- 

nește spre E. cu com. Cocora, 
și spre V. cu com Grindul. 

Teritoriul comunei are o supra- 
faţă de 3200 hect. pămînt de cul- 
tură și coprinde două moșii. După 

legea rurală. din 1864, sunt îm- 
. proprietăriți 110 locuitori; ne- 

împroprietăriți se mai află 31. 
- Se compune dintrun singur 

Sat, situat la N. plăsei pe un 

teren ondulat, în depărtare de 
- 6 kil. de satul Grindul, 6 kil. 

de satul Cocora și la 75 kil. de 

- Călăraşi, capitala jud. 

Numirea vechie a Satului este 
Urita, 

Populațiunea e este de 1044 lo- 

cuitori, cu 266 capi de familie 
şi 778 membrii de familie, din 

cari 543 bărbaţi și 501 femei; 

1032 Romini, 6 Greci, 4 Ger- 
mani și 2 Unguri; 1040. creş- 

tini ortodoxi și 4 catolici; 284 

agricultori, 28 meseriași, 16 co- 

mercianţi, 8 cu profesiuni libere, 

44 muncitori: şi 28 servitori, 
Știii caste 105 persoane. 

Numărul contrib. e de 175, din 

cari 11 se ocupă cu comerciul, 

iar cei-l'alți cu agricultura. 

Vite: 699 cai, 53 boi, 2167 
oi şi 477 porci. 

Venitul :comunei în 1887— 

1888 era de 3354 lei și chel- 
tuelile de 3642 lei. | 

Instrucţiunea se predă în două 
şcoli, una de băeți, condusă de 
un învățător salariat de stat și co- 

mună cu 60 elevi şi una de fete 

cu 8 eleve cu o învățătoare, sala- 

riată de comună. Şcoala ăre lo- 

calul săii construit de corauriă. 
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COLEȘÂNI 

Aci este o biserică, la care 
deservesc doi preoți și doi das- 
căli ; în budgetul comunei s'a 

„prevăzut pentru cult suma a- 
„nuală de 340 lei. 

Coleşani, numire vechie. a comu- 
net şi cătunului Corbul, plasa 
Marginea-d.-j., jud. Rîmnicul- 
Sărat. 

Coliba-Popei, /ocuinză izolată, în 
pl. Sulina, jud. “Tulcea, pe teri- 

„toriul comunei urbane Chilia- 
„.Vechie. E situată în partea de 

V. a plășei și a comunei, pe 
„ malul drept al brațului Tatanir, 
„ce se desface din braţul Chilici. 
Sa numit așa de la fostul ei 
stăpîn, un popă din Chilia, 

Colibaşi, com. rur., pl. Ialomiţa: 
Dîmboviţa, jud. Dimboviţa. A- 
ceastă comună se află spre N.- 

„E. de Tîrgovişte, la distanţă de 
20 kil. aproape, situată pe vale. 
Prin raionul acestei comune cur- 
ge piriul Cricovul, care intră în 
jud. Prahova și curge la: vale 

- prin com. Idera, | 
“In coprinsul acestei comune 

sunt: Valea - Cricovului, valea 
„ Leurda, valea Salcia, Piscul-Răii, 
Virful- Scumpii şi Plaiul-Babei. 
Comuna Colibași se compune 
din trei cătune:. Colibași, Tisa 
şi Ciocoeşti, avind o populaţie 
de 630 loc. romini. In această 
comună sunt multe puțuri de 
păcură ; sunt principala produc- 
țiune a comunei, Este şi o 
moară de apă. 

In Colibași sunt: o biserică şi 
o școală. Școala este mixtă, cu 
un învățător salariat. de stat. Ea 
este frecuentată de 15—21 copii 
de ambele-sexe, din numărul de 
75 copii cu etate de școală, 

- Localul este bun şi e clădit în 
1886, Școala arc 6 pog. pămint. 

Venitul com. este de 2000 
lei. Sunt 130 contribuabili, 

| „parte tot 
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Se învecineşte spre E. cu com. 
Edera, plaiul și jud. Prahova, 
de care se desparte prin pîriul 
Cricovul; spre V. cu com. Oc- 
nița, pl. Dealul, de care se des- 
parte prin dealuri și văi; spre 
N. cu Valea-Lungă, despărţin- 
du-se iarăși prin Cricovul; spre 
S. cu com. Moreni, pl. Filipești, 
jud. Prahova, de care se des. 

prin Cricovul. Se 
unește cu com'nele vecine in- 
dicate prin şosele comunale şi 
drumuri practice neșoseluite. 

Colibaşi, co. rur.,:pl. Sabarul, 
jud. Ilfov. E situată pe o luncă 
șeasă, la S. de București, pe ţăr- 
mul stîng al riului Argeș, la 28 
kil. departe de București. Spre 
S. de com. Colibași se varsă 
riul Neajlovul în rîul Argeş. Stă 
în legătură cu căt. Gostinari, 
prin o șosea vecinală. 

Se întinde pe o suprafață de 
947 hect. Aproape întreaga pro- 
prietate e a locuitorilor. Mica 
parte ce o are familia princi- 
pelui Dim. Gr. Ghica în aceasta 
moșie, vr'o „0 hect., rămîne 
stearpă. 

Comuna numără 313 contrib. 
și are un budget de 3941 lei 
la venituri și 3862 lei la chel- 
tueli. | 

In comună este o biserică, 
cu hramul Sf. Filoftea, deser- 
vită de 3 preoți şi 2 cîntăreţi ; 
o școală mixtă frecuentată de 
21 elevi. și 1 elevă. 

Numărul vitelor mari e de 
1266 (589 cai şi epe, 363 boi, 
301 vaci şi viței, 3 tauri, 10 bi- 
voli) şi al celor mici de 445 
(190 porci, 225 oi). Dintre lo- 
cuitori 361 sunt plugari, 11 me- 
seriași,. 13 aii diferite .profe- 
siuni, 

Arătura se face cu 263 plu- 
guri: 144 cu boi, 119 cu cai. 

* Locuitorii aii 296 care şi că- 
ruțe: 150 cu boi, 146 cu cai.   

COLIBAȘI 

Locuitori împroprietăriți sunt 
202 și neîmproprietăriți 194. 
„Comerciul se face de 11 cir- 

ciumari. 

S'aă stabilit în comună 4 
străini, 

Teritoriul săii este străbătut 
de un mic prival care îşi ia 
naștere din partea de N.-V. a 
comunei și după ce face o cur- 
bă spre E. își îndreaptă calea 
spre S. către com. Gostinari,. 

Acest prival odinioară a for- 
mat cursul vre-unei ape și a- 
ceasta se constată după albia 
sa și după semnele ce se gă- 
sesc întinsul, | 

Comuna Colibași numără 342 
case, populate cu 368 familii, sai 
1720 suflete. Dintre acestea, 28 
Sunt “Țigani, 6 Sirbi, 2 Greci şi 
restul Romini. 

Colibaşi, co. rur., plasa Riul- 
Doamnei, jud. Muscel, la S. de 
Cimpulung, 38 kil. departe de 
acest oraș, Este situată pe țăr- 
mul stîng al riului Doamna și 
are o întindere aproape de 200 
hectare. 

Se compune din 2 cătune: 
" Colibași şi Vieroșul și se măr- 

ginește la N. cu com. Piscani, 
la S. cu com, Valea-Mare, la 
E. cu pl. Podgoria şi la V. cu 
com. Ciumeşti. 

Are o populație de 884 loc. 
(459 bărbaţi și 425 feme!), cu 
260 capi de familie. Locuitorii 
aii: 160: boi, 210 vaci, 72 junci 
și 153 porci. 

Rîul Doamna trece pe la V. 
comunei. În el se varsă, pe ma- 
lul stîng, gârla Vieroşul, Valea. . 
lui-Pană și Valea-Neagră. Peste 
riul Doamna, în cercul comunei, 
s'a construit un pod de fier, 
pentru calea ferată. 

Comuna numără 196 contri- 
buabili, și are un budget de 
1197 lei la venituri și 1173 lei 
la cheltueli.



COLIBAȘI 

S'aii împroprietărit după le- 
gea din.1864, 200 loc, 

Biserică este una, afară de mă- 
năstirea Vieroșul; s'a clădit de 
obştia loc., la anul 1859, după 
cum se arată în pisanii, şi este 
acum deservită de 2 preoţi și 1 
dascăl. * 

Școala, cu întreţinerea căreia 
statul cheltuește 1404 lei anual, 

se frecuentă de 30 elevi și. e- 

leve. S'a fondat de obştia lo- 

cuitorilor în 1864. 

Colibaşi, com. rur., pl. Olteţul- 

Oltul-d.-s., jud. Romanați. Se 
compune numai din satul cu a- 

celași nume, care a format mai 

de mult .comună cu Doba. E 

situată pe un teren şes, aproa- 

pe 'de confluența Mamului cu 

Oltul şi de şoseaua şi de linia fe- 

rată Corabia-R.-Vilcea, la 23 kil. 

" departe de Balş şi la 42 kil. spre 

N. de Caracal. Altitudinea te. 
renului, d'asupra nivelului Mării 

este de 133 m. Are 93 contrib. 

și 132 capi de familie; o po- 

pulaţie de ş15 loc,, toți Romiîni, 
din cari 248 bărbaţi şi 267 fe- 

mei; 217 căsiitoriţi şi 298 ne- 

căsătoriţi; din aceștia 39 știii 

“carte şi 276 nu știi. 
Budgetul comunei e de 2351 

lei la venituri și 2346 lei la 

cheltueli. Locuitorii se ocupă 

cu agricultura, cu industria do- 

“ mestică și cu creșterea vitelor. 

In Colibași sunt 2 cîrciumi, 
„Vite mari sunt 397, vite mici 

1700 şi rimători 100. 
E o biserică, cu hramul A- 

dormirea- Maicei- Domnului, zi- 

dită la 1762, de locuitori şia-" 

cum deservită de 2 preoţi 
3 cîntăreți, 

Colibaşi, câzuz, ţine de com. Po- 

jogeni, pl. Amaradia, jud. Gorj. 
E situat pe șes, pe malul drept 
al riuleţului Blahniţa. Are o su- 

“prafață cam de 390 hect., din. 

Colibaşi, sc/zz, 
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cari 250 hect. arabile, ş hect. 
vie, 1 hect. .prunet, restul pă- 

dure și tufăriș. 

Are o populaţie de so fam., 

cu 300 suflete, din cari 50 e con- 

" tribuabili, 

"Locuitorii sunt moșneni și se 

ocupă cu agricultura. și crește- 

rea vitelor. Locuitorii posedă 35 
pluguri, 4 căruțe cu cai, 80 care 
cu boi, 260 vite mari cornute, 

250 oi, 72  rimători, 12 stupi, 

6 capre şi 14 cai, 
Coimunicaţia se face prin. șo- 

seaua judeţeană T..Jiii-Rîmnicul- 
Vilcea, care traverscază cătunul, 

venind de la V. din com. Scoar- 
- ţa; printr'o șosea comunală care 

o leagă la N. cu Bobul; printr'un 
drum. care o leagă la S.-V. cu 

cătunul săi de reședință Pajo- 

geni. | 

In cătun se mai găsesc: 1 
moară de apă și 3 puțuri cu 

cumpănă. E 

Are 2 biserici, făcute la anul 
1830, de Constantin Bălteanu, 

proprietarul acestei moșii. 

Colibaşi, saz, face parte din co- 

 muna rurală cu acelaşi nume, 

jud. Muscel. 

cu hramul Bu- 

na-Vestire, în satul cu același 

nume, din jud. Romanați. 

Colibaşi, munte cu pădure, jud. 
Dimboviţa, în marginea de N..V... 

a judeţului despre Transilvania. 

Colibaşi - Mărăcineni, froprie- 
tăți ale statului, pendinte de 

vatra mănăstirei Vieroșul, plasa 

Rîul-Doamnei, Ai 407 hectare 
Joc arabil și 1754 hect. pădure. 

Pe periodul 1888—93 s'aii aren- 
dat cu 10450 lei anual. 

Colibaşi - Vieroşul, pădure, su- 
pusă regimului silvic, jud. Mus- 

cel, com. Colibași, plasa Riul..   

COLIBAȘUL 

Doamnei, în întindere de 75ihec- 
tare, 

Colibaşi-Vieroşul, pădure a sta- 
tului, în întindere de 2018 hec- 

tare, pl. Riul-Doamnei, judeţul 

Muscel, compusă din trupurile: 
Colibași-Vieroșul (1754 hectare), 

Zăvoiul-Văleanca (2 hect.), Dră- 
“goiul (1 hect.), Zăvoiul de peste 

riul Doamna (49 hect.), Zăvoi- 
ul-de-la-Ciumești (57 hect.), Ză- 

voiul-de-la-Vieroș (46 hectare), | 
- Zăvoiul-de-la-Mureș (81 hect.), 
Zăvoiul-de-la-Gropeni (23 hect.), 

și Zăvoiul-de-la- Găvane (5 hec- 

tare). | 

Colibaşul, com. rur., în județul 
Mehedinţi, plasa Ocolul, la di- | 

stanță de 14 kil. de Turnul- 
Severin, iar de Malovăţul, reșe- 
dinţa plășei, de 4 kil. Este si- 

tuată pe dealuri și văi, -E for- 
mată dintr'un singur sat, avînd 

“108 contribuabili, 675 locuitori, 
în 124 case, | 

„Locuitorii posedă: 14 plu- . 
guri, 26 care cu boi și 4 căruțe 
cu cai. Sunt 105 stupi, 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cîntăreţi;, o ciîr- 

ciumă. | 
Budgetul comunei e de 600 

lei la venituri și 497 lei la 

cheltueli. 

Vite sunt: 200 vite-mari cor- 

nute, 11 cai, 460 oi, 89 capre 

şi 200 rîmători, 
Prin această comună trece 

șoseaua judeţeană Turnul-Seve- 

rin - Tirgul - Jiii, din care, prin 

centrul satului, se ramifică o şo- 
sea comunală ce duce spre Ru- 

dina la Baia-de-Aramă. 

- Comuna e străbătută de: Dea. | 

" lul-Colibașului, Poiana-Hoţească 
şi de piriul Pleşuva, pe care se 

află mori de măcinat, ! 

Colibașul, deal, în' com. rurală 
Colibașul, pl. Ocolul-d.-s., jud.



COLIBEI (PIRiUI.) 

Mehedinţi. Este: acoperit cu pă 
dure, locuri de muncă și vii. 

Peste acest deal trece șoseaua 
județeană '“Turnul- Severin - Tir- 
gul-]ii, 

Colibei (Piriul-), afluent al zi- 
rîului Rîșca, jud. Suceava... 

Colibei (Pirtul-), afnent al Sa- 
basci, jud. Suceava. 

Colibei (Poiana-), poiană, co- 
muna Smeurătul, "plasa: Ocolul, 

jud. Vilcea. 

Colibei (Valea-), vale, a. pirtu- 
lui cu acest nume, în jud. Su- 
ceava, : com, „Bogdănești, unde 
se află și un herăstrăi, 

Colibelor (Dealul-), dea, la N.- 
„E. de com. Alunul, pl. Olteţul- 

d.-s., jud. Vilcea. 

Colibelor Uzvorul-), Zzvor, în 
jud. Buzăi, com. Chiojdul. Iese 
din pădurea Frintura, muntele 
Siriul și se scurge în Bisca-cu- 
Cale, între munți, : 

Colina-Dohan-Crasna, deal, pe 
teritoriul com. Stroești, plasa 
Crasna, jud. Fălciii. Pe costișa 
lui sunt situate satele: Stroeşti, 
Gugești și Valea-lui-Bosie, A- 
ceastă culme se lasă în jos spre 
S.,prin comunele Tătăreni, Cras- 
nășeni şi Vineţești, pănă în șe- 
zul Birladului, unde se termină 
în Gura-Crasnei, 

Colinelor (Dealul-), dea/, com. 
Rădești, pl. Rîurile, jud. Muscel, 

Coliniţa, co/ină, în com. Cislăul, 
căt. Scărișoara, jud. Buzăă, a- 
coperită de pădure. 

Colintina, saș, plasa Dimboviţa, 
jud. Ilfov; face parte din: com, 

“zur. Colintina-Fundeni. Este si- |.   
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tuat la NE. de București, în- 
conjurat de un braţ al văei Pa- 
sărea și girla Colintina. 

Această moșie, care aparţi- 
nea lui Constantin Brîncoveanu 
Voevod, a fost dăruită. chiar 
de cl mănăstirei Ș-ţii Apostoli 
din București. 

La 1821, Tudor-Vladimirescu 
puse sentinele la Colintina, spre 
a împiedica fuga boerilor. La 

„25 Martie, același an, Ipsilante 
își așeză tabăra la Colintina, iar 
el se instalează în casele Ba- 
nului Grigorie Ghica. 
„Are o biserică, cu hramul 

„Inălţarea - Domnului, deservită 
„de doi preoți și un cîntăreț; o 
școală mixtă, frecuentată de 62 
elevi și 11 eleve, cu întreținerea 

“căreia statul și comuna chel- 
tuesc anual 3042 lei. 

Populaţia satului e de 254 
suflete, Suprafaţa lui e de 406 
hect., din cari 31 5. aparțin ca- 
seci Ghica și 91 locuitorilor. 

Are 1 moară pe apă; 2 po- 
duri; 11 cîrciumi; 1 heleșteii. 
Sunt și trei zalhanale. 

In termen de mijloc în aceste 
zalhanale se „taie anual 3000 bi- 
voli și bivolițe, : 2600: boi și 
vaci şi 6000 oi și capre, care 
se consumă în București. 

Colintina, /oca/itare, în comuna 
Gura-Boului, plasa Vedea-d.-s., 
jud. Olt, unde Girla-Boalui se 
varsă în girla Vediţa. 

Colintina, Zac, jud. Ilfov, la N. 
„de București, format de piriul 
„Colintina. 

Colintina, ziriz, ce-și ia naștere 
mai la vale-de com. Bolovani 

„aproape de căt. Stănești, jud. 
Dimboviţa, merge în jud. Ilfov. 
și se varsă în lacul Cernica, de 
aci se scurge în Dimboviţa și 
cu Dimboviţa în Argeș la satul 
"Budeşti.   

COLÎNI (BAȘICA-DE-LA-) 

Colintina-Fundeni, com. rur., 
pl. Dimboviţa, jud. Ilfov, la N.- 
E. de București, înconjurată de . 
un braț al.văiei Pasărea și girla 
Colintina, 6 -kil. departe de 

* București. Stă în legătură cu 
com. Afumați şi Ștefănești prin 
șosele vecinale terminate. 
Se.compune din satele: Co- 

" lintina, Fundeni, Plumbuita; cu 
o populație de S2r locuitori, 
cari trăesc în 255 case. 

Suprafața totală a comunei 
c de 1410 hect. Proprietarii: 

. G. Nicolescu, Casa Ghica, St: 
"Capşa şi statul, ai IIIŞ hect, 
din cari cultivă 647 hect (160 

. izlaz, 50 sterpe, 25 pădure, res- 
tul cultura viței). Locuitorii au 
295 hect., din care cultivă 243 
hect., restul îl cezervă pentru 

izlaz, 

Comuna are 2 7 contribuabili, 
cu.un budget de 18836 lei la 
venituri și 13959 la cheltueli, 

Dintre locuitori, 62 sunt plu- 
gari, și 120 ai diferite pro- 
fesiuni. 

Arătura se face cu 66 plu- 
guri: 60 cu boi și 6 cu cai. 
Locuitorii ai 112 care şi. că- 

“ruţe: 94 cu boi şi. 18 cu cai, 
Comerciul se face de 28 cir- 

ciumari, 
Numărul vitelor mari e de 

472 (55 cai și epe, 100 boi, 
136 vaci, 5 viței, 96 bivoli, So- 
bivolițe) şi al celor mici de 28 
(2 porci, şi 26 oi). 

Locuitori împroprietăriți sunt 
45 şi neîmproprietăriţi 172. 

In comună sunt 3 biserici 
(la Colintina, Fundeni şi Plum. 
buita), 

Sau stabilit în comună I$ 
străini. 

Colivacul, mahala, în jud. Me- 
" hedinți, pl. Ocolul, com. rur 

Malovăţul. 

Colini (Băşica-de-la-), movi/ă,



COLÎNUL 

în -com. Glodeanul- Siliştea, jud. 
Buzău. 

Colînul, zoșze, în judeţul Buzăi, 

comuna Cătina, căt. Cepturașul, 

în întindere de 76 hect. cură- 
turi şi fineaţă. 

Colinul, vzuufe, în - jud. -Buzăă, 

com. și căt. Cătina. Face hotar 

între * proprietatea moșnenilor, 
pădurea Jariştea -şi Viîrful-Cor- 

bului,-de pe moșia Floreasca- 
Bureli. : 

Colinului (Virful-), azaaife, în 
comuna Valea-Muscelului, jud. 
Buzău. Formează centrul unui 

- Cere de munţi; e acoperit de 
izlaz. 

Colnicele, colină, în jud. Buzăii, 

com, Vintilă-Vodă, căt. Scheiul, 

acoperită de pădure. 

Colnicele, moşie, în jud. Buzăi, 

„com. Vintilă-Vodă, căt, Scheiul, 

62 hectare curături, „livede și 

fincață. 

Colnicele, mică zădure, în com. 

„ Viatilă-Vodă, căt. Scheiul, jud. 

Buzăii. Face un corp cu Bodi- 

neşti, Scoruşul și Muchea-Ara- 

pului, avînd în total 16 hect, 

Colnicele, zsvor, în jud. - Buzăă, 

com. Vintilă-Vodă, căt. Scheiul. 
Iese din muchea Colnicele și 

„se scurge în riul Slănicul. 

„Colnicul, colină, în jud. Buzăi, 
“com. Pirscovul, ramificație din |.- 
muntele Pănătăul. 

Colnicul, gea/, pe teritoriul sa- 

- tului Oroftiana, com. cu aceeaşi 

numire, ' plasa - Herţa, judeţul. 

Dorohoiii. 

Colnicul, zamire dată  pădurei 

de pe moșia Lunca-Frumoasă, . 

Coloneaţă, Zârtit, 
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din com. Pirscovul, jud. Buzău; 

are singură 320 hect., face un 
- corp cu pădurea Pirscovul. 

Coloneaţă. Vezi Bordea, deal, 
jud. Iași. 

Coloneaţă, podiş, în jud. Vasluiii, 
com. Dobrovăţul, plasa Crasna. 

E acoperit cu păduri, 

îriii, (Vezi Dobro- 
văţul, pîrăă, » ud. Vasluiti). 

“Coloneşti, com. rur., pl. Vedea- 

d.-j., jud. Olt. Este situată pe 
valea rîului Vediţa, la 37  kil. 

de capitala judeţului și i la O kil, 
de a plăşei, 

Are o populațiune « de sq lo- 

cuitori (459 bărbaţi şi 355: fe- 

mei), din cari 191 capi de fami- 

lie; 245 contribuabili. Sunt 200 
case de locuit. 

In comună sunt două bisericr: 

una la N. ce se numeşte Bise- 

rica-Albă, fondată la anul 1756, 

şi reparată în anul 1881, cu 
- hramul Cuvioasa Paraschiva şi a 

doua, la S. de comună, fondată 

în anul 1746 şi avind hramul Sf. 

Voevozi. Aceste. biserici sunt 
deservite de 3 preoți, plătiţi din 
fondurile comunei și de enoriași. 

Mai toţi locuitorii - comunei 

sunt agricultori. Ei a: 18 cai și 
epe, 186 boi, 130 vaci, 1000 oi 
şi 150 porci. Locuitorii :sunt 

moșneni, afară de 19, cari s'aii 

împroprietărit la 1864, cu 68 

hect. pămînt din moșia d-lor 

-- Calinderoglu, Toma Bogdan și 

alți. 

Comuna Coloneşti a are, împre- 

ună cu izlaz, 1430 hect. 

Școala e frecuentată de 44 

copii (43: băeți şi 1 fată) din nu- 

mărul de 397 copii (202 băeţi. 

și 195 fete) în virstă de școală. 

Cu întinderea ei, satul cheltueşte 

anual 1404 lei. Localul e pro- 

prietate particulară.   

COLONEȘTI 

Stupi cu. albine sunat 19. 
“Comerciul se face de 2 cîr- 

- ciumari. 

Veniturile comunei 

la: suma de 1733.26 lei. | 

" Două şosele, una naţională, 
înlesnește cominicaţia între co- 

mună și comuna Negrea şi alta 

comunală, înlesnește comunei 

comunicația cu comunele Vlaici . 

“și Maldărul, | 

In comună sunt două dealuri, 

unul la E. și altul la V., ce vin 

de la N. la S. și merge parâlel 

- cu comuna. In dealul de la V. 
sunt 2 piscuri: Piscul de la cotul 
șoselei naţionale şi Piscul de la 

gura, vilcelei Lupoaia.. 

In dealul de la E. este un 
pisc ce' se numește Gruiul-Mare, 

avind amindouă o lungime. ca 

„de 2090 m. Parte din ele ser- 

-vesc pentru pășune și: parte se 

cultivă, | 

Prin Colonești trec: valea riu- 
lui Vedița, de. vilceaua Gruiul- 

Mare, piriul Alba,  piriul Moși, 
girla Ulmul-Mare, ' Ulmul-Mic, 

Lupoaiele și Suceţul. 

se urcă 

Coloneşti, com. rur., pl. Stăni- 

șești, jud. Tecuciii, compusă din 
13 cătune: Analogul, Corbul, 

Danciul, Panul, Poiana, Satul- 

Noi, Spira-d.-j., Spira-d.-s., Tir- 
. gul-Coloneşti, Valea-Mare, Valca- 

lui-Mateii, Valea-Morei şi Ză- 

- podia. 

Comuna cade la” extremitatea 

de N. a județului, la or kil. de- 

părtare de capitala județului și 

la 12 kil. de reședința plășei. 

"E situată pe ambele laturi 'ale 

piriului Zeletinul, care izvorește 

în raionul comunei chiar. 

Are o populaţie de 1925 su- 

flete, în cari intră 49 Evrei; 627 

capi de familii; 6ro contribua- 

bilă, locuind în 6ro case şi 8 

"-bordee, 

In'comună sunt 3 biserici: 

în Colonești, în Corbul şi în



COLONEŞTI 

Spria-d.-s., deservite de 3 preoți 
şi. 4 cîntăreți, 

Locuitorii sunt parte răzeși, 
parte clăcași împroprietăriți. 

In această comtină sunt: 165 
pluguri de lemn, 8 de fier; 3 
mori, 1 de aburi, 1 de vint și 
1 de apă pe rîul Zeletinul. Lo- 
cuitorii ai: 485 boi, 640 vaci, 
105 cai,: şo cepe, 3 armăsari, 
109 capre, 730 oi și 272 porci. 

- Sunt 40 stupi, 
In raionul comunei sunt 5 

iazuri cu pește. - 
Suprafaţa întregei com. este de 

"7300 hect., din cari: 2500 hect, 
pămînt arabil, iar restul îl o- 
cupă vatra satului și fineţele, 

Viile ocupă 69 hect. In 1892 
aii dat 2040 litruri vin alb, 170 
litruri vin roşu. 

Ca proprietar în această com. 
este d-nul Ghiţă Apostoleanu, 
care are 1338 hectare și 47 
arii, 

Sunt școli: una în căt. Spria- 
d.s.,: datind din 1896, se fre- 
cuentă de 60 copii (40 băcţi 
şi 20 fete) din numărul de.95 
(58 băcţi și 37 fete); a doua 
în Colonești, care datează din 
anul 1868, avind localul propriii, 
se frecuentă de 36 copii (30 
băcţi și 6 fete), din numărul de 
75 copii (50 băeţi și 25 fete). 

Budgetul are la venituri 4230 
lei anual. 

Este străbătută de următoa- 
rele căi de comunicaţie: șosea- 
ua judeţeană .ce duce spre Ba- 
căi; alta ce duce la tîrgul Glo- 
durele (jud. Bacăii); alta ce duce 
la tirgul Plopana (jud. Tutova), 
trecind prin Satul. Noii; şoseaua 
ce duce în com. Tuleşti (ud. 
Tutova), care se leagă cu șosea- 
ua ce duce la Birlad, și șosea- 
ua judeţeană ce vine din Te- 
cuciii, ce se leagă la N. cu șo- 
seaua din judeţul Roman, prin 
com. Dămienești. 

E brăzdată de dealurile: Za- 
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rea - Tutovei, avind o: înălțime 
de 350 m., cu următoarele ra- 
mificațiuni: Dealul Șoimul, Ru- 
senilor, Chiperului și Zarea-Do- 
brotforului în partea de V., a- 
vind o înălțime de 290 m., cu 
următoarele ramificații: Dealul. 
Baimacului, Botezului, Pădure: 
nilor, Panului, Corbului și Ză- 
podiile. 

Este străbătută de riul Zeleti- 
nul, care trece prin centrul com., 
priimind următoarele piraie pe 
dreapta: Poiana, Spria-d.-j., Cor- 
bului și Zăpodia, iar pe stînga, 
Danciul, Spria-d.-s., Valea-Mare, 
Valea-Moarci și Valea-lui-Ma- 
teiii . . 

Se mărginește la N. cu com. 
Odobești (jud. Bacăă) şi com. 
Dămienești (jud. Roman), la S$. 

"com, Buda, la E. cu com. Plo- 
pana, Dragomirești, Tulești și 
Avrămești (jud, Tutova), la V. 

- cu tîrgul Glodurele, Antohești 
şi Făghieni (jud. Bacău). 

Coloneşti, zirgușor, face parte 
din com. Coloneşti, jud. Tecuciii. 
Aici se află reşedinţa comunei. 

“E situat pe-partea dreptă a pi. 
riului Zeletinul, pe vale. Afară 
de populaţia creștină ortodoxă 
sunt și 53 capi de familii Evrei. 

Tirgul este aşezat pe ambele 
părți ale șoselei, 

Are o şcoală frecuentată de 
35 copii (30 băcţi și 6 fete);o 
biserică, cu hramul Sf. Ierarh 
Nicolae. Este de lemn de ste- 
jar, făcută la 1832 de Vasile 
Vidrașcu; s'a reparat în anul 
1860. Se întreţine de locuitori, 

“avind 5 fălci și 60 prăjini loc 
arabil. 

Colonia-ltaliană. V. Corneşti, 
sat, jud. lași. 

|! Colorea, pisc, în jud. Buzău, com. 
Viperești, cătunul Fintînelele, pe 
moşia statului Slobozianu.   

COLTEȘTI 

Colteşti, com. rur., pl. Olteţul- 
d.-s., jud. Vilcea, compusă din 
3 cătune: Ilaciul, Roșia și Ocra- 
cul. 

Este situată pe țărmul drept 
al rîului Olteţul, la 60 kil. de- 
părtare de capitala judeţului și 
la 14 kil. de a plășei. 

Are o populațiune de 1176 
loc. (598 bărbaţi și 578 femei), 
în care intră și 3 familii de Ți. 
gani-fierari; sunt 360 capi de 
familie ; 208 contribuabili şi 306 
case, Ă 

In raionul comunei sunt! 3 
biserici. Una în căt, Ilaciul, fon- 
dată la anul 1791, s'a reparat 
la anul 1851; a doua, în Ocra- 

„cul, -s'a fondat la 7302 (1794) 
şi a treia în căt. Roşia, fondată 
la anul 1795. Ambele din urmă 
S'aii reparat la anul 1860. 

Cea mai mare.parte din lo- 
cuitori sunt plugari. Mai sunt 
13 meșteșugari. Produsul mun- 
cei îl desfac în Broșteni,: Eo- 
rezul, Polovragi, Grădiştea, Găn- 

gulești, etc, | 

In coinună sunt: 21 cai, 200 
boi, 248 vaci, 100 capre, 500 
oi și 600 porci. Pe apa Olte- 
țul, în raionul comunei, sunt 3 

mori. : 

Toţi locuitorii sunt moșneni. 
Şcoala, datează în comună de 

la 1862. Copii în vîrstă d'a o 
frecuenta sunt 144, (78 băeţi şi 
66 fete). Ştiii carte 100 băr- 
baţi și 1 femee. 

Intreaga comună arc 1158 
hect. 

Șoseaua comunală leagă co- 
muna Colţești cu comuna Slă- 
vești şi Alunul. Veniturile și 
cheltuelile comunei se urcă la 
1200 lei anual, 

E brăzdată de dealurile 
Muerii, Mare, Dolani, Preeratul, 
Ilaciului, Căpriorul și udată de 
văile: Adincăţei, Preeratul, Ro- 
şia, Ilaciul și Iezerul, osebit de 
riul Olteţul.



COLTEȘTI 

Colteşti, dea/, în raionul com. 

Colţeşti, pl. Olteţul-d.-s., jud. 
;Vilcea, pe care se cultivă 1 kil. 
"50 aril vie, 

Colţani (Pe-), /oc 7zo/az, în căt. 

Piatra, com. Bădeni-Ungureni, 

pl. Dimbovița, jud. Muscel. 

Colţatul, mzovi7ă. (Vezi Șirul-Mo- 

vilelor, com. Știubeieni, pl. Ba- 
şeul, jud. Dorohoiii). 

Colţăneni, căt. al com. Mihăi- 

leşti, jud. Buzău, cu 320 loc. 
și 72 case, 

Colţăneni, Zac, în jud. Buzăi, 

com. Mihăilești, continuație a 

lacului Mărgineanul. Se scurge 
în piriul Sărata. 

Colţăneni (Colţica-), zoșze, în 

jud. Buzăii, com. Mihăilești, 

numită și Cufuritul sai Mihăi- 

eşti, mai des însă: Sărata-Mă- 

năstirei-Mislea. 

Colțea, com. rur., pl. Călmăţu- 

iului, jud. Brăila, situată pe șes. 

Se învecinește la E. cu hota: 

rul moşiei Mărgineanca din jud. 

Ialomiţa,- la. V. cu com. Chi- 
chinețul, la N.-E. cu comuna 

Fleașca şi la N. cu moșia Mi- 

tropolia, la S. cu com. Iazul 

din jud. Ialomiţa. Are forma 

unui trapez. Suprafaţa com. e 

2647 hect. Populaţia e de 758 

suflete; 167 capi de familie, 

54 ştii carte, 704 nu știii. Are 

133 contrib. şi 12 patentari ro- 

mîni. Venitul com, e de 2775 lei 

și cheltuelile de 2505 lei, 75 b. 

Săteni împroprietăriți, după 

legea din 1864, sunt 83 şi ne- 

. împroprietăriți 24. Sunt 4 de- 

_bite şi 7 cîrciumi. 

Vite mari cornute sunt. S5S 

(3831 boi, 353 vaci, 12 tauri și 112 

viței), cai 468, oi 290, rimători 

235 şi capre 2, 
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Are. 1 biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, . zidită la 1872 de lo- 

cuitori, deservită de 1 preot, și 

I cîntăreţ. 

Drumuri: La com. Tătarul, 

spre E. prin locurile locuito- 

rilor distanță 8 kil., la gara 
Dudești spre N.E. tot prin lo- 

curile locuitorilor pe la Crucea- 
lui-Moise-D.-Chesarul 4 kil., la 

com. Smirna, din jud. Ialomiţa, 
“pănă la Crucea-lui-Moise-D.-Che-" 

sarul. La Chichineţul spre 5.-V. 

drept pănă la Crucea-lui- Moise- 

Negoiţă și movila Colea 6 kil. 

La Ulmul spre N.:V. pe la Cru: 

cea-lui-Stan-Vlădescu 13 kil. In 

comună sunt 2 strade şi casele 

Sunt dese și răii construite, fără 
plantaţiuni. Are o _ moară cu 

vapori, care, produce 700 lei 
anual. 

Comuna este înființată la 1818, 
de ciți-va locuitori și și-a luat nu- 

mele de la moșia Colțea. Distan- 
ţa de la Colțea ia Brăila: 71 kil, 

Colțea, saţ, jud. Brăila, în mij- 
locul comunei cu același nume, 

“cam în partea sa de V., la 71 
kil. spre S.-V. de orașul Brăila. 

Acest sat este înființatla 1818 

“și numit ast-fel de la mănăstirea 

căreia era închinată: Colțea, 

Vatra satului este de 68 hect, 

cu -156 case; 7 circiumi; o 

moară cu aburi, 

Are o şcoală mixtă, înfiin- 

ţată la 1850, întreținută de com, 

și jud. şi frecuentată de 20 e- 

levi și ş eleve; o biserică, clă- 

dită la 1872 de locuitori, de- 

“servită de 1 preot și 2 pa- 

racliseri. Populaţia satului este 

de 167 familii, sati 760 locui- 
tori, din care 387 bărbaţi, 373 

femei, 325 căsătoriți, 455 ne- 

căsătoriţi; 71 știii carte și 689 

nu știi, 

Vite sunt: 467 cai, 860 vite 

mari cornute, 920 oi, 3 capre 

și 240 rimători.   

COLȚEȘTI 

Colțea, /ac, jud. Brăila, care se 

“întinde la E. satului Colțea; -în 
timpul verei seacă. Pe margi- - 

nea de E. a lui se. află arma: 

nul arendașului.. 

Colțea, zoșie, jud. Brăila, pen- 
dinte de com. Colțea, pl. Căl- 

mățuiul“i, este unită cu moşia 
Batogul şi aparţine spitalului 

Colțea din Bucureşti. Are o 

suprafață de 3260 hect. Veni- 
„tul e de 65480 lei anual. 

Colțea, zpoviă, jud. Brăila, si- 

tuată în drumul de la comuna 

Colțea la com. Chichineţul. 

Colţeni (Valea - Seacă), căzu, 

a! com. Trestia, jud. Buzăiă, cu 

120 locuitori și 31 case. 

Colţenilor (Virful-), co/nă, în 
com.. Trestia, căt. Colţeni, ju- 

deţul Buzăii, acoperită de pă- 

durea şi izlaz.: 

Colţeşti, co. rur., în jud. Gorj, 

plasa Gilortului, la S. de com. 

Tăndăleşii. E situată pe șesul și 
coasta cu același: nume în par- 

tea stingă a rîului Amaradia, 

formind singură comună. 

Are o suprafață de 350 hect., 

din cari 50 hect. pădure, 100 

„hect. arabile, 141 hect. finețe, 

37 hect. -vii şi 22 hect. livezi 
de pruni. 

Are o populație de 116 fa- 

milii, cu 482 suflete, din cari 

IOI contribuabili. Locuitorii po- 

sedă: 20 pluguri, 50 care cu 

boi, 5 căruțe cu cai; 247 vite 

mari cornute, 14 cai, 229 oi, 

5 capre şi. 203 rimători, 

Budgetul comunei este de lei 

594, bani, 33 la venituri şi de 

lei $52, bani ş1 la cheltueli, - 

Comunicaţia se face prin șo- 

scaua vecinală, ce vine de la 

S. din com. Busuioci, trece prin 

centrul acestei comune și o pune



COLȚI: 

în legătură, la N., cu com. Tân- 
„ dălești; apoi prin şoselele co- 
- munale, care opun în comunica- 

- ție cu cele-l'alte comune vecine. 
In comună .sunt S puțuri şi 

3 fîntîni, 
Are 1 biserică de zid, fă- 

- cută de locuitori la anul 1857; 
„azi e deservită de 1 preot și 2 

cîntăreţi. 

Colţi, com. rur., în plaiul Buzăii, 
jud. Buzăi, și Valea- Sibiciului, 
pe ambele maluri ale Văei.Col- 
ților, Ja.o distanță de Buzău 
de 66 kil. Limitele sale sunt: 
la N., începe de la Muchea-Ci- 
nilor, se lasă pe izvorul la vale 
pănă în riul Bisca- Rozilei și 
urcă pe Bisca în sus pănă la 
izvorul Hinsarul; la E., merge 
pe izvorul Hinsarului în sus, 

“ pănă aproape de sorgintea sa, 
- o ia pe hotarul moșiei Bălean- 

ca, urcă pe muche la Poiana: 
Cordunei și de .aci la Mormin- 
tul-Țiganului, apoi se dirige în 
muntele Martiria, pe a cărui 
culme merge pănă în Lacul-Sa- 

„marului, continuă pe plaiul, a- 
junge în Virful- Cicilei și apoi 
în Virful-Măţării ; la S,, începînd 
din Măţărea, (care desparte și 

„plaiul Buzău de plaiul Pirsco- 
vul), merge în Virful-Boşoveiu- 

„lui, de aci în muntele Virful- 
Juncului, continuă pe plaiă, lă- 
sindu-se la Vizunii, urcă la Mun- 

- tele-Goșii, de unde se lasă pe 
„apa Brustuşului, pănă la Mărul- 

- Domnesc, de unde urcă în sus 
în muntele Virful-Goșii, se lasă 

„apoi pe hotarul moşiei Trestioa- 
ra, drept în gura izvorului Ru- 
ginosul, întîlneşte iar izvorul 
Brusturișul şi merge pe dinsul 
pănă la întilnirea luf cu izvorul 
Valea - Boului; de aci urcă pe 

“plaiuri pănă în Virful-lui-Bii, se 
lasă în jos în Valea-Colţilor, a- 
poi urcă la Virful-lui-Pal, con- 

„tinuînd în sus pe plaii pănă 
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la Muchea-Sterminei ; la V., în- 

cepînd din Stermina, merge pănă 
în Izvorul-Stînelor, pe albia că- 
ruia se urcă drept în Muchea-. 
de-la-Cinii. 

Suprafața comunei e de 3520 
-hect., din cari 41 arabile, 2160 
pădure, 152 fineață, 340 izlaz, 

"33 livezi şi 744 hect. sterp. 

Proprietăți însemnate sunt: 
Alunișul (statul), hotarul Colţi- 
d.-j., hotarul Colţi-d.-s., parte 
din Bisca şi hotarul Cărăimă- 
nesc, ale cetelor de moșneni. 

Terenul este foarte muntos 
și steril, constind numai din 
munţi stincoși și coline nisi- 
poase, pe care, rar, se vede 
iarbă, Din substanțe minerale 
are chihlibar, fier și mai multe 
ape minerale, dar care nu se 
pot întrebuința, din cauza sălbă- 
ticiei locului, a izolațiunei și a 
depărtărei. 

Sunt 4 mori pe apa Bisca, 
2 pe Valea-Colţilor, 1 pe Valea- 
Boului, 1 pivă, 3 fierăstrae și 
o stină. Se țin anual 2 tirguri: 
la Ispas şi la 8 Noembrie. 

Cale de comunicaţie are acea 
care duce la Valea-Sibiciului, dar 

și acest drum e dificil şi ade- 

sea periculos. 
Vite sunt: 620 boi, 173 vaci, 

68 viței, 17 cai, 26 cepe, 13 
mînji, .1600 oi, 365 capre și 
380 porci. Stupi sunt 113. 

Comuna e formată din că- 
tunele: Alunișul, Călugărițele, 
Colţi-d.-j., Colţi-d.-s., Cambu- 
rul, Comarnici, Fijerești, In- 

Poiană, Ligurești, Lupoae, Mă- 

gădani, Măţara, Muscelul-Cărăi- 
mănesc, Paltenul, Strimba, Se- 

ciul și Valea-Boului. Populația 
“sa e de 2080 locuitori, din car! 
bărbaţi însurați 427, neînsurați 

22, văduvi 28, băeţi 563; iar 

femei măritate 427, văduve 76, 
fete 537. Case sunt ş46. Mese- 

riaşi sunt: 2 lemnari, 1 tîim- 

plar, 4 rotari şi 2 fierari,   

COLȚI-DE-JOS 

Budgetul e de 1938 lei, 3S bani 
anual. Ii 

Biserici sunt 4, cu 3 preoți, 

4 cîntăreți şi 4 paracliseri. Ca- 

tedrala e cea cu hramul Naș- 

terea-Maicei-Domnului. Biserica 

“de la Alunișul c săpată într'o 
singură piatră. : 

Circiumi sunt 3. 

- Locuri însemnate de vizitat 
sunt: Peştera de la Piatra-lui- 

Dragomir, zisă și Gaura-lui-Dra- 

gomir, Vizunia, Piatra-Lăstunu- 

lui, etc. 

Comuna probabii, şi-a luat 
numele dela muntele Colţi, un 

semi-cere care culminează în 7 

colți de piatră, ce se ridică din 

masiv pănă la 200 m. și în cen- 
trul cărora e situat căt. Colţi- 

d.-s., leagănul acestei comune. 

Colţi, pzznte, mai în sus de co- 

muna Moroeni, jud. Dimboviţa. 

E situat pe Ialomiţa în sus, în 

„stinga. 

Colţi, munte, jud. Muscel, la N. 

de comuna Rucărul, ale cărui 

poale le udă rîul Dimbovicioara, 

Colţi, zâzure, supusă regimului 

silvic, comuna Rucărul, judeţul 

Muscel, 

Colţi (Vîrful-cu-), /oc izolat, în 

cătunul Piatra, com. Bădeni-Un- 

gureni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel. 

Colţi-Băjeni, /oc izola, în co- 
muna Bădeni - Ungureni, plaiul 
Dimboviţa, jud. Muscel. 

Colţi-de-Jos, căfun de reședință 
al com. Colţi, jud. Buzăiă, are 
230 locuitori și 68 case, situat 
pe malul sting al Văei-Colţilor, 
în apropiere de vărsarea ci în 
Valea-Sibiciului, 

Colţi-de-Jos (Hotarul), moșze,



COLŢI-DE-SUs 

în comuna Colți, jud. Buzăii, 

proprietate moșnenească în de- 
vălmășie, are ş6o hect., mare 
parte gol și pietriș, fineţe şi 

curături. Sunt hrisoavele de pro- 
prietate date de Domnii Mih- 

nea - Vodă 7056 și 7086, Con- 

stantin Șerban 7162 și Alexan- 
dru Ipsilante. ! 

Colţi-de-Sus, căzu, al comunei 

Colţi, jud. Buzău; are 70 lo- 
cuitori și 23 case. 

Colţi-de-Sus (Hotarul), pp0v:/ă, 
în com. Colţi, jud. Buzăi, pro- 

prietate moșnenească. Are 590 

hect. și mare parte goală; e aco- 

„perită cu puţină fineţe şi izlaz. 

Colţi - Doamnei, colț groși și 

înalți de piatră, în formă de 
pălărie tricornă, d'asupra unei 

mari stînci, pe muntele Doamna, 

județul Muscel. Tradiţia locală 

spune că acei colţi, pe cari, cînd 

îi priveşti, pare că cad pe tine, 

nu ar fi jocul naturei, ci s'aă ri- 

dicat de Radu-Negru și că aă 
fost înțepeniţi cu piroane groase 

de fier și întărite cu plump topit. 

O altă tradiţie spune că dea- 
lurile opuse, despărțite prin rîul 

Dimboviţa, se uneai printr'un 
pod de piele, care se ridica și 

așeza după trebuinţă. 

Colţi-lui-Andreiu, zpan77 înalți 

„de piatră, jud. Muscel, aproape 

de locul unde izvorește rîul 
Dimboviţa, în vecinătate cu mun: 

tele Oticul, 

Colţi-lui-Balbeş, zroprietate a 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

curești, pendinte de com. Si- 

naia, pl. Peleșul, jud. Prahova, 
în întindere de 1364 hect., tot 

teren împădurit, afară de "5 
hect. locuri de. finețe; a fost 
arendată pe periodul 1887-—go. 

cu 100 lei anual. 
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Colţi-lui-Guran, /oc izolat, în 
com. Bădeni - Ungureni, plaiul 
Dimboviţa, jud. Muscel. 

Colţi - Păltinetului, surzăzură, 

com. Bertea, plaiul Vărbilăul, 
jud. Prahova; servă de pășune 

vitelor. 

Colţica, 474, în jud. Brăila, la 

3 kil. de satul Ioneşti-Bertești, 

lîngă Movila - Iedului, pe moșia 
Colţica, pendinte de com. Bor- 

deiul-Verde. 

Colţica, moșie, în jud. Brăila, cu 

1290 hect., situată la V, de co- 

muna Batogul, proprietatea E- 

foriei Spitalelor Civile. 

Colţica, sfoară de moșie, în ju- 

“deţul Brăila, între com. Ionești- 
Berleşti şi com. Filiul,. proprie- 

tatea Eforiei Spitalelor Civile, 

„pendinte de comuna Bordeiul- 

Verde. 

Colţii (Parte-din-Bisca-), vo- 
șie, în jud. Buzău, com. Colţi, pro- 

prietate moşnenească; are 200 
hect. pădure, fineață și sterp. 

Colţilor (Piatra-), minte stîn- 
cos, în jud. Buzăii, com. Colţi, 

căt. Colţi-d.-s., culminind în 7. 

piscuri de piatră în formă de 

colți. 

Colţilor (Valea-), vaze, în jud. 

Buzăii, com. Colţi, formată din 

Valea - Alunișului şi Valea- Că- 

prioarei, cari se reunesc la N. 

de cătunul . Colţi-d.-s.. Sub nu- 

mele de Colţi, merge de se 

varsă în Valea-Sibiciului, lingă 

căt. Intre-Sibicee (com. Mlăjetul). 

In timp de ploaie această vale e 

foarte violentă, aduce bolovani 

mari în marele volum de apă, 

ce, după toți munții vecini, se 

scurge în albia sa. După retra- 

gerea apei, vin mulți căută-   
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tori de chihlibar, acesta, rupt 

din munţi, găsindu-se împrăștiat, 

sub forme de bolovani, priri 
pietrișul de pe maluri. 

Coliţişorul, dea/, în jud. Boto- 
toșani. Incepe pe moșia Co- 

ciungeni, com. Zlătunoaia, trece 

pe moșia Mășcăteni, com. Tru- 

şești, și se termină pe moșia 

“ Tonășeni, com. Șoldănești. 

Colţişorul, zăzure, pe moșia Al- 
beşti, com. Buimăceni, pl. Jijia, 

jud. Botoșani. Are o întindere 
de ş14 hect. E compusă mai mult 

din stejar, carpen și ulm. Se 
exploatează sistematic. 

Colţoaia, Zeai, pe care este si- 
tuată comuna Podeni-Vechi, pl. 

Podgoria, jud. Prahova, 

Colţul, sas, jud. Argeș, pl. Cot: 

meana. Are o populaţie de 120 

faniilii și o biserică vechie, cu 

hramul Sf, Nicolae, deservită 

de un preot şi un cintăreț. A- 

cest sat face parte din com. rur, 

Ungheni-Colţul. 

Colţul, saz, face parte din com. 

rur. Cocorăști, plasa Tirgşorul, 

jud. Prahova. Aci e reședința 

comunei. Are o biserică, cu hra- 

mul Buna-Vestire și Sf, Nico- 

lae, fondată în zilele Domnito- 

rului Alexandru Dimitrie Ghica 

Voevod și Mitropolitului Neofit, 

de credinciosul și marele logo- 

făt Ion Cocorăscu, cu începere 

de la anul 1839, luna Maii 16, 

și terminată în ziua de 16 Maiti 

1840, cind sa și sfinţit. S'a 

reparat la 1876. 

Colţul, sa, face parte din com. . 
rur. Tirgșorul-Vechiă, pl. Tirg- 

şorul, jud. Prahova. 

Colţul. Vezi Dăroaia, judeţul Vil- 

cea. 

.
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Colţul, co/ină, în jud. Buzăi, co- 
muna Finţești, peste care curge 
în cascade izvorul Șipotul. E a- 
coperită de puțină pădure. 

Colţul-Acrei, cel mai periculos 
cot de pe tot lungul Bistriţei, 
în jud. Suceava, com. Dorna. 

Colţul-Albinei, mate de piatră 
calcaroasă, cu colț asupra sa- 
tului Stoenești, plaiul -Dimbo- 
vița, jud. Muscel. 

Colţul-Bufniţei, foc, lîngă căt. 
Bădeni, com. Bădeni-Ungureni, 

„plaiul Dimboviţa, jud. Muscel, 

Colţul-cel-Mare (In-), foc îso/at, 
comuna Bădeni-Ungureni, plaiul 
Dimboviţa, jud. Muscel, 

Coiţul-Cornii, saţ, în partea de 
N. a com. Sălăgeni, pl. Podo- 
leni, jud. Fălcii. E așezat pe 
malul Prutului, între satele: Mă- 
căreşti, din jud. Iași și Sălăgeni 
(Fălcia), pe o suprafață de 26 

„hect. 54 ării. Are o populaţie de 
65 fam., sai 283 sufi., din cazi 
57 contrib. Are o biserică ve- 

* chic, deservită de un dascăl. 

Colţul-Pietrei (La-), /oca/itaze, 
în jud. Prahova, pl. Vărbilăul, 
com. Mălăești, căt. Mălăeşti-d.-s., 
unde este o carieră de piatră, 

Colţul-Porcului, Zea/, în jude- 
țul R.-Sărat, plaiul Rîmnicul, co- 
muna Bisoca, în partea de N. 

„a comunei. E acoperit cu pă- 
șuni şi păduri; vara se fac aci 
stîine de oi, 

Colţul-Şoimului, /oc zzolat, cu 
o poziţie frumoasă, în jud. Mus- 
cel, plaiul Dimboviţa, com. Ce- 
tățeni-din-Deal. Aci este o mare 
stîincă de piatră. 

Colţul-Trăsnit, oc îzozat, în ju-   
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dețul Muscel, plaiul Dimboviţa, 

com. Cetăţeni-din-Deal. Aci sunt 

o mulțime de stînci de piatră, 

cu diferite forme și primejdioase. 

„Una din aceste stînci poartă 

numele de Colțul-Trăsnit. 

Colţul-Unghenilor, z0șze, jud. 
Argeș, pl. Cotmeana. Are o în- 
tindere de 1250 pogoane, din 
care 150 pogoane pădure, pro- 

„prietatea statului. Mai înainte 
era pendinte de Mitropolia din 
Bucureşti. La 1871 avea un ve- 
nit anual de 11150 lei, și a fost 
ipotecată cu alte 380 moșii ale 
statului pentru asigurarea îm- 
prumutului doinenial de 78 mi- 
lioane. Pe periodul 1883—1884, 
această moșie a fost arendati 
cu 11200 lei anual. În timpul 
din urmă, statul a vindut această 
moșie, 

Colţului (Piscul-), pese. (Vezi 
Dăroaia, jud. Vilcea). 

Colţuna, riumire ce se mai dă 
moşiei Călțuna sai Cătuna din 
com. Albești, jud. Buzăti, 

"Colţunul, dea/, în com. Ciumu- 
lești, jud. Suceava. 

Columbul, dea, pl. Amaradia, 
com. Mierca-Birnici, jud. Dolj, 
prin care trece limita de N. a 
com. Liste înalt de aproape 300 
m. și acoperit cu livezi de pruni, 
vii și pădure măruntă. 

Coluni, oc cu izvoare, Jud. Ba- 
căii, pl. “Tazlăul-d.-j., com. Bră- 
tila, de pe teritoriul satului |: 
Gura-Văej, 

Colunul, poiană, pl. Ocolul, com. 
Mischi, jud. Dolj. 

„Coman (Valea-lui-), apă, com. 
Bădeni-Pămiînteni, pl. Dimbovi- 
ţa, jud. Muscel.   

COMANA 

Comana, com. rur., compusă din 
cătunele: Budeni - Comana, ce 
este peste Cilniștea, pe partea 
stingă a apei, departe 3 kil:; 
Falastoaca, cătun ce este la 
Gura-Cîlniştei, unde dă în Ar- 
geş, pe partea dreaptă a Cilniștei, 
departe de Comana de 4 kil. și 
Vlad-Țepeș saii Gurbanul, sat 
noii făcut cu ocazia împroprietă- 
ririi țăranilor însurăţei la 1882, 
situat pe Valea-Gurbanului, în 
spre Băneasa și departe de Coma- 
na de 6 kil. Această comună, pen- 
dinte de pl. Cilniștea, jud. Vlașca, 
e departe de Giurgiu de 48 kil., 
de 29 kil. de Ghimpați, reşe- 
dința plăşci, iar de Bucureşti de 
33 kil. Toate cătunele din care 
se compune comuna sunt situate 

pe proprietatea statului Vatra- 
Mănăstirei-Comana, foastă a a- 
cestei mănăstiri și care azi se 
arendează pe preţul de 70100 
Iei anual. 

Suprafaţa întregei moșii este 
de 12500 hect., din cari 7000 

hect. pădure. 
In 1886 comuna a fost po- 

pulată de 2574 locuitorii, for- 

mind 774 familii, 

Sunt 464 contribuabili, 
Budgetul comunei, în 1886, a 

fost de 15313 lei, la venituri și 
de 9300 lei, la cheltueli, 

In această comună sunt 4 
biserici, deservite de 2 preoți şi 
8 dascăli; 2 școli, una în Fa- 
laștoaca și a doua în Comana, 
ambele mixte. Aii urmat, în 
1888: La școala din Comana 
22 băcţi și 12 fete; la cea din 
Falaștoaca, 34 băeți şi 6 fete. 

Vii sunt în întindere de 51 
hect., şo arii. 

In întreaga comuna s'a îm- 
proprictărit din diferite sate 361 
loc. însurăţei şi sa dat la ş 
școli și lor o suprafață totală de 
1860 hectare. 

Este o moară de foc și un 
atelier de reparaţiuni. .
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În com. este o fabrică de 

cogniac, ce se fabrică din vinu- 
rile de la Greaca, din cele din 

jurul comunci și mai cu seamă 

din cele de la Pruntul-Belu. 

Străini sunt mulți, mai cu 
scamă Greci și Evrei. Sirbi şi 

Bulgari sunt puţini. | 

In 1876 s'a făcut o încercare 

de arendașul moșiei, de a ca. 

naliza o parte din mlăștinele 

Cilniştei, stringînd apele în- 
trun șanț de recepție; prin a- 

ceasta s'a dat culturei o su- 
prafaţă de peste 500 pogoane 

pămînt ce pănă atunci era aco- 

perită cu bălți. 

Căi de comunicaţie sunt: Li- 

nia ferată București-Giurgiu, care 

are stația Comana chiar în mar- 

ginea satului, pe coasta văei 

Gurbanului şi cam la gura ci pe 

această proprietate merge linia 

ferată pe o distanță de 18 kil,, 
adică din hotarul Grădiștea la 

29 kil. pănă în hotarul Băneasa 

la 47 kil., urmînd Valea-Gurba- 

nului și trecînd. pe lingă 'satele 

Comana și Vlad-Țepeș. Aci este 

un pod de fer peste apa Cilniștei. 

Mai sunt șosele în spre Fa- 

lastoaca și Budeni fără legătură 

între ele; apoi şoseaua Budeni- 

Comana. 
Pe această proprietate trec 

văile: Gurbanul, Militarul, a-Pu- 

țului și a-Dadilovului. 

Comana, câfuu, pendinte de co- 

muna Comana, pl. Cîlniştea, ju- 

dețul Vlașca, situat pe proprie- 

tatea statului Comana. 

Aci s'aii îimproprietărit în 1864, 

un număr de 186 locuitori, dîn- 

du-li-se 468 hect. In acest cătun 

este stația Comana, a linici fe- 

rate. Giurgiu-București. 

Tot aci este mănăstirea Co- 

mana, care servă de biserică de 

mir, cu hramul Sf. Nicolae și de- 

servită de 1 preot și 2 dascăli. 

In localul mănăstirii este in-   
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stalată a școală mixtă, compusă 

din 4 clase, la care, în 1888, ai 

urmat 22 băcți și 12 fete, 

Comana, sfafie de dr. de f., jud. 

“Vlașca, pl. Cîlniştea, căt, Co- 

mana, pe linia Bucureşti-Giur- 

giu, pusă în circulaţie la 1 No- 

embric 1869. Se află între sta- 
țiile Grădiștea (4.7 kil.) şi Bă- 

neasa (18.1 kil.). Inălţimea d'a- 
supra nivelului mării de 40,88, 
Venitul acestei staţii, pe anul 

1896, a fost de 69382 lei, 25 

bani. 

Comana, mânăstire, pe coasta 

dreaptă a apei Ciîlniştea, în co- 

muna Comana, plasa Cilniștea, 

jud. Vlaşca. 

Mănăstirea Comana este zi- 

ditii de Șerban-Basarab Voevod, 

la anul 1588; nepotul său. Șer. 
ban Cantacuzino a reedificat-o, 

la anul 1741. O vechie inscripție 
ce se găsește și azi la accastă 

mănăstire sună ast-fel: 

«Această sfintă şi dumnezeiască imă- 

năstire, fâcută este din temelie de cei 

de mult ce im blagolo.., saii săvirșit 

răposatul Şerban Voevod, care a dom- 

nit Ţara-Rominească cel adevărat şi ve- 

chiii Basarabesc la (şeapte mii nouă-zeci 

şi şeapte) deci învechindn-se de multă 

vreme, cît şi la stricăciuni ajunsese nu 

numat sfinta biserică ci şi alte ziduri 

de prin prejur, care ajungind pănă la 

nepoți şi strănepoțt aceluiaşi răposat 

Domn de mal sus, din multă osirdie și 

pohtă dumnezeiască s'aii îndemnat (cel 

de strănepoţi Şerban Cantacuzino vel 

paharnic fiul răposatului Drăghici Can- 

tacuzino, .vel spălar, nepot al aceluiași 

răposat Şerban Voevod dintr'a luf fiică 

Elena şi feciorul lu! Constantin Canta: 

cuzino vel postelnic) şi s'a lucrat cu 

multă osteneală şi cheltueală și cu lu- 

cru şi cu altele, înfrumuseţind biserica: 

mu cu înălțarea și zidirea slonulul ace- 

stuia precum se vede şi afară dintr'alte 

zidiri 'şi cu multe argintăril şi odoare 

şi moșii și țigant, o aii întărit arătîndu- 
se desăvărșit ctitor, întru slava lut Dum- 

nezeii și a celut de minunt făcător, Ma- 

rele Nicolae care are şi hram, este a- 

ceastă veşnică pomenire a lui şi a nea-   
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muluf săă, leatul ACIl (7250 d. Chr.) 

Serban Basarab Voevod, Zoiţa Doamna, 

Serban Cantacuzino, Mateiă Pirvu, Vlad 

Voevod, Constantin Voevod, Constantin 

Voevod, Radu Voevod, Şerban Voevod, 

Ion Voevod, Elena Doamna, Maria 

Doamna». 

- La 1765, sub Domnia lui Gri- 

gorie-Vodă Ghica, avu loc aci 

o luptă între Turcii, ce venea 

din Giurgiu și Cazacii, coman- 

daţi de colonelul rus Nazarie ; 

acesta neputind ţine piept Tur- 
cilor, s'a închis în mănăstirea 

Comana. Pe cimpul între Co- 
mana și Grădiștea, oastea tur- 

cească, în număr de 1500 oa- 

meni, a atacat pe Nazarie și 
a dat o luptă mare în pădu- 

rea, ce este pe hotarul Grădiștei, 

ce se zice Bătaia-Mare, unde s'a 

găsit în dese rinduripinteni, suliți. 
și scări de şea, urme ale luptei 
de atunci. 

De la 1862, de cînd s'aiă secu- 

larizat averile mănăstirești, nici 

o reparație nu s'a făcut loca- 

lului ce înconjură mănăstirea, 
așa că acum se găsește în 
ruine, E 

In ele locuește, într'oaripă 
arendașul moșiei Comana; în 

cea-l'altă este școala și locu- 
ința învăţătoarei. Mănăstirea ser- 

vă de biserică de mir co- 

munci, care a reparat-o acum 

cîți-va ani. a 
Această mănăstire avea ur- 

mătoarele moșii: Siminovul, Go- 

lești, Comana, Călugăreni, Bu- 

tești, Ruica, Buciumeni, Riio- 

sul, Petroșanca, Pruntul, Copă- 

ceni şi Creţeşti. 

Comana, moşie, în jud. Buzăii, 

com. Gura-Sărăţii, căt. Atirnaţi, 

fostă “proprietate a statului, pen- . 

“dinte de mănăstirea Comana. 

Acum e vindută .în 44 loturi, 

Are 268 hect., din care 14 pă- 

dure, restul arături și vii, 

Comana, fădure de stejar și de
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șleaii, proprietatea statului, ocu- 
pînd partea moșiei d'adreapta 
Cilniștei şi despre S., jud. Vlașca. 
Suprafața ei este de 7000 hect, 
Se exploatează din 2 părți : de- 
spre Pruntul- Belu, pe la Puţul- 
Militarului și despre Crucea-de- 
Piatră, pe la Dadilovul. Depinde 
de ocolul silvic Comana. Prin 
mijlocul ei trece linia ferată 
București-Giurgiu. 

In această pădure sunt mai 
multe suhaturi, poeni, și se află 

situate satul Vlad-Țepeș saii 
Gurbanul și satul Dadilovul. 

Această pădure servă de loc 
de întîlnire a diferitelor socie- 
tăți culturale din București, cari 
vin să petreacă vara în această 
localitate. Aci se vinează foarte 
mult: lupi, vulpi și epuri. 

Comanacul, :7ea/, în jud. Bacăii, 
pl. Trotușul, pe teritoriul com. 
Mănăstirea-Cașinul. 

Comanacul, pîrîi, udă teritoriul 
satului Hălceni, com. Șipotele, 
pl. Bahluiul, jud. Iași, și se var- 
să în piîriul Miletinul, 

Comanca, câfuu, al com. Deye- 
selul, în partea de S. a plășei 
Ocolul, jud. Romanați. 

Are 433 de locuitori, şi este 
situat la S. de Caracal (5 kil.), 
pe șoseaua Caracal-Corabia şi 
în apropiere de calea ferată. De 
Corabia este departe de 37 kil. 
Alături, spre N., se află Movila: 
lui-Sterie, punct triangular, cu 
138 m. altitudine d'asupra ni- 
velului mării. Are o biserică, 
cu hramul Sf. Nicolae, clădită 
în 1786, de Stancu Dorobanţu 
şi Metodie Monahul, ale căror 
portrete sunt pe pereţii biseri- 
cii; aceasta e deservită de 1 
preot și 2 cîntăreți, Școala este 
în Devesel, 

Comanca, sat, face parte din co-   

muna rur. Muercasca-d.-s., pl. 
„ Cozia, jud. Vilcea. Are o popu- 
lațiune de 264 locuitori (135 
bărbaţi, și 129. femei). 

Comancei (Cimpia-), cîmpie, 

jud. Teleorman. Incepe de la com. 
Dudul, jud. Olt, şi se întinde în. 
tre moșiile Plopi, Crîngeni, Min- 

_dra, Dorobanţul și Vodă-Carol. 
Această cîmpie are peste 25 
kil. în lungime și aproape 20 
kil. în lat. 

Comancei (Valea-), va/e, jud. 
Teleorman şi judeţul Olt. Vine 
despre com. Beciul, din jud. Olt, 
intră în jud. Teleorman și trece 
pe lîngă moșiile Crîngeni, Doro- 
banțul şi Mindra, servind în mai 
multe puncte ca hotar natural, 
între acele moșii. Aproape de 

„moșia Dorobanţului se pierde, 
începînd a se forma de aci îna- 
inte Cimpia-Comancei, 

Comanda, saț, așezat în judeţul 
Mehedinţi, în partea de N.a co- 
munei Strehaia, căreia "i apar- 

. ține. Este situat pe un platoii 
ce predomină valea Motrului, 
valea Hozniţei şi valea Coșuștei. 

Are peste 500 locuitori, cari 
locuesc în 147 case; 
serică de zid, deservită de un 
preot şi doi cintăreți. In acest 
sat se află niște întărituri de 
pămînt. 

Comanda, dea, în com. Pojo- 
geni, jud. Gorj. E întorsătura 
dealului Cerătul, ce se dirige de 
la N. spre S., dind naştere dea- 
lului Boia. Pe sub poalele aces. 
tui deal curge piriul Blahniţa. 

Comanda, dea, la 4 kil. spre 
N. comunei Recea, plaiul Ho- 
rezul, jud. Vilcea. Aci e un pi- 
chet unde păzesc soldaţii în 
timpul ernei, fiind potecă de 
trecut în Austria, 

  

o bi-. 

  

Comanda, z/atoi, în com. rur. 
Strehaia, pl. Motrul-d.-j., jud. 
Mehedinţi, pe care este așezat 
satul Comanda. 

Comani, com. rur., pl. Siul-d.-j., 
jud. Olt, situată pe valea 
Oltului, la 30 kil. departe de 
capitala judeţului și la 4 kil. 
de Drăgănești, reşedinţa plășei. 

Are o populaţie de 2230 Iv- 
cuitori, din cari 600 capi de 
familie, 452 contribuabili, cati 
locuesc în 380 case şi 200 bor- 
dee. 

Locuitorii sunt Romîni și se 
Ocupă cu plugăria și cu cul- 
tura viilor, care le dă un vin 
bun și căutat; sunt și 10 Bul- 

- gari și 50 Țigani. Meseriași sunt: 
3 cojocari, 5 cizmari, 4 croitori 
abagii, 15 fierari, etc, Ei desfac 
productele lor pe pieţele de la 
Caracal, Slatina și la gările din 
apropiere ale căilor ferate. 

Moșia, parte e proprietate a 
statului, numită Vetrele -Schi- 
tului- Comani și Gilmeele, cu 
419 hect., din cari 118 hect. pă- 
dure mare cu lemne de plop, 
stejar și salcie, în grosime de 
0,40—1,20 metru în circomfe- 
tință; parte e particulară și a- 
parține la diferiți proprietară. 

Locuitorii împroprietăriți, du- 
pă legea rurală, sunt 311, pe 
1483 hect. 

Tot teritoriul comunei are o 
întindere de peste 4432 hect. 

Pămîntul de cultură ce fertil. 
Locuitorii posedă: 200 cai 

şi epe, 1600 boi, 800 vaci, 150 
bivoli, 2500 oi, şo capre, şi 800 
porci. 

In raionul comunei sunt 2 bi- 
serici: una numită Schitul-Co- 
manei-Vechi, întreținută de stat 

- şi deservită de 2 preoți și 2 cintă- 
reţi, avind și cite 30 lei anual din 
budgetul comunei; iara doua se 
plăteşte de comună şi de locuitori. 

Cea d'intiii s'a zidit la 1833 de
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Gheorghe Pilcăi și soţia sa Bă- 
lașa. Cea de a doua s'a fondat la 
anul 1809; de un proprietar, 
Radu şi soția sa Despa, și apoi 
sa reparat la anul 1856 de 
C. Mărgăritescu și soția sa Sma- 

randa, ” 
„Carte a început a se învăţa 
cam de pe la 1856. Şcoala func- 
ționează regulat de la 1862. 
Localul actual e bun, noi, spa- 

țios şi higienic, situat în cen- 
trul comunei. Se frecuentă de 
vr'o 59 copii (52 băeţi şi7 fete, 
din numărul de 108 copii, 90 

băeți și 18 fete în virstă de 
şcoală). Cu întreţinerea școalei, 

statul cheltuește anual 1080 Iei. 

Știă carte 160 bărbați și 18 

femei. 

In termen de mijloc se fa- 
brică în com. 190 hectol, tes- 
covină: și drojdie și 1592 hec- 

tol. vin. Gindacii dai pînă la 

75 kgr. gogoşi. Stupi sunt 5o. 

Veniturile comunci pe ultimul 
exerciții financiar, se ridică la 

5$96,45 lei, și cheltuelile la 

5896,45 lei. 

Comuna are șase strade pa- 

ralele, de la V. la E., toate şose- 

luite și cari dai în șoseaua jude- 
țeană Slatina - Turnu-Măgurele, 
care trece pe lingă marginea de 
E. a comunei, și o leagă la N. 

cu Mărunţei și la S. cu Dră- 
găneşti. ” 

“La E. se întinde Dealul-Ol- 
tului acoperit cu viile Comani- 
lor, d'asupra căruia se ridică 
un platoii întins pînă la Stoi- 
cănești, care formează. Cimpia- 
Boianului, cu locuri arabile, [i-.. 

vezi şi izlazuri, Aci sunt 3 mă- 

guri, din cari cea, mai însemnată e 

măgura Zavragiul. Dealuri sunt 

2: al-Viilor şi al-Jugăliei, 

La V. se limitează cu rîul Ol- 

tul, peste care sunt mai multe po- 

duri de vase, pentru trecerea la 

Caracal, în jud. Romanați. 

Vălcelele mai însemnate sunt:   
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Valea-Jugălici, Vălceaua-cu-Tei, 

Raci, a-Boianului, a-Dragnei,. 

Comani, sa/, pl. Cîmpul, com. 

Maglavitul, jud. Dolj, grămadă, 
cu 802 suflete, 408 bărbaţi și 
394 femei. Locuesc în 156 case 

și 36 bordee. 

Comani, gea/, în: raionul comu- 

nei Comani, pl. Siul-d.-j.,: jud. 

Olt, pe care se cultivă 197,25 

hect. vie. 

Comani. Vezi Vetrele-Schitului- 

Comani și Gilmeele, jud. Olt. 

Comani, 7zoșia statului, pl. Cîm- 
pul, com. Maglavitul, jud. Dolj, 

în satul Comani. Arendată de 

la 1884—94 cu 47000 lei. Su- 

prafaţa vîndută este de 1427 

hect., iar suprafața rămasă este 
de 394 hect. 

Comani - Vechi, fost schit, azi 

biserică de mir, în com. Co- 

mani, pl. Siul-d.-j., jud. Olt. A 
fost zidit de un Gheorghe Pil- 

cău şi soția sa Bălașa, pe ma- 

lul Oltului. La anul 1832, Ol- 

tul, care-și mănîncă necontenit 

malurile, se surpă şi o înecă. 

In 1832 a fost rezidită de un 

alt Gheorghe, tot din familia 

celui d'întiii, însă mai în în- 

teriorul comunei, unde se află 

și azi, 

Primul fondator închinase -a- 

cest sfint locaș, împreună cu o 

moşie a sa, sfintei Mitropolii, 

pentru întreținerea ci şi perpe- 

tuarea pomenirei sale. Pentru 

îngrijirea moșiei şi a biseri- 

cei, Mitropolia trimitea cîte un 
călugăr, cu titlul de stariț al 
schitului. Cel din urmă a fost 

unul Nichifor, numit şi Comă: 

neanu. Acest călugăr, sai că 

prevedea că și această a doua 
biserică are să aibă tot soarta 

celei-d'întiii, sai din evlavie,   
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sai că dorea ca legindu-și şi el 
numele de un monument, să se 
imortaliseze, sati că, urmărea un 

profit oare-care, căpătînd autori- 
zarea Sf. Mitropolii, începu a clă- 

“di din noă, în anul 1859, altă 

biserică, tot cu numele de schi- 

tul Comani, însă pe un loc cu 
mult mai înalt, în com. Mărun- 

ței, și o sfinți în anul 1866. 

Biserica din Comani, mutîn- 

du-și starițul reședința la Mă- 

runței, rămase în sarcina comu- 
nei; dar mai tirziă după moar- 

tea lui Nichifor-Comăneanu, lo- 

cuitorii reclamînd statului chel- 

tuelile de întreţinere, s'a admis 

ca și biserica din Comani să 

fie întreținută de stat, sub nu- 
mele de Comani-Vechi. 

Comanul, saţ, jud. Bacăii, plasa 

Bistrița-d.-j., com. Dealul-Noii, 

așezat la poalele dealului cu a- 

cest nume. Satul are o cîrciu- 

mă şi numără 15 capi de fami- 

lie, cu 45 suflete. 

Vite sunt: 3 cai, 25 vite cor- 
nute și 11 porci, 

Comanul, sas, face parte din co- 

" muna rur. Nemoiul, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. Are 121 fa- 

milii; iar ca populaţiune școlară 
67 copii, 35 băeţi şi 32 fete.. 

Aci se văd ruine din biserica 

Comanul, făcută se zice de ban- 

ditul Coman, la anul 1800 și 

distrusă de incendii la anul 
1886. 

Comanul, /ea/, jud. Bacăi, pl. 

Bistriţa- d.-j., de pe teritoriul 
com. Dealul-Noii. 

Comanul, ea/, jud. Bacăi, pl. 

Tazlăul -d.-s., de pe teritoriul 

com. Teţcani, 

Comanul, vi7f de munte, jude- 

țul Bacăiă, pl. Tazlăul-d.-s., co- 

muna Schitul-Frumoasa, pe te-
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ritoriul satului Schitul-Frumoasa 
și lingă virful Fruntea - Coma- 
nului. 

Comanul, pădure, jud. Bacăii, 
pl. Bistrița-d.-j., com. Dealul: 
Noi, foioasă, cu o întindere de 
164 hect., dintre care: 1074 
proprictate a lui Nicu Sion și 
57 hect. aparţinind țăranilor din 
comună, 

Comanul, porană, jud. Bacăi, 
pl. Tazlăul-d.s., de pe terito- 
riul com. Schitul-Frumoasa. 

Comanul, sai Neagra, ziriă, 
jud. Bacăă, plasa Tazlăul-d.-s., 
care izvorește din virful de mun- 
te Fruntea - Comanului, din lo- 
cul numit Bitca - Neagră, unde 
se află izvorul Negura. Acest 
pîrii curge de la V. spre E. și 
după ce se încarcă d'a stinga 
cu Tisoasa, iar d'a dreapta cu 
Piriul-Schitului, trece pe la N, 
cătunului Răteni și se varsă în 
dreapta Tazlăului-Mare, pe te- 
ritoriul com. Băseşti, formînd 
hotar spre com. Tazlăul, din ju- 
dețul Neamţu. Are o lungime 
de aproape 16 kil. 

Comanul, ziriias mic, în plasa 
Bistriţa, jud. Neamţu. 

Comanul, va/c, jud. Bacăii, pl. 
"Tazlăul-d.-s., în care curge pi- 
riul cu același nume. 

Comarna-de-Jos, sat, în com. 
Poeni, pl. Codrul, județul Iași. 
Şi-a luat numele de la un om 
numit Comarnic, care din ve- 
chime, venind cu o turmă de 
Oi, s'a așezat într'o poiană în 
mijlocul codrilor, ce crai a- 
tunci pe aceste locuri, Acest 
sat d'impreună cu Comarna-d.-s., 
formează un trup despărțit prin 
piriul Stoianul, 

Suprafaţa teritoriului e de   
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1430 hect., cu o populație de 
193 familii, sai 735 locuitori 
Romini, puţini Țigani și cîţi-va 
Evrei. 

Aici sunt livezi și vii ce pro- 
duc fructe și vin, cu cari se 
fac negoț. 

In sat este o biserică, deser- 
vită de 1 preot, 1 cintăreț și 
1 eclesiarh; o şcoală întreținută 
de comună, înființată la 1864, 
și frecuentată de 44 elevi. 

Numărul vitelor e de 751 ca- 
pete, din cari: 450 vite mari 
cornute, 130 oi, 48 cai și 123 
rîmători. 

Pe timpul năvălirei Turcilor, 
în acest sât aii stat două zăloage 

„turcești, cari adunaă provizii 
pentru armată, 

Comarna-de-Sus, sa, în comuna 
Poeni, pl. Codrul, jud. Iași. Are 
143 familii, cu 707 suflete. 
Numărul vitelor e de 453 ca- 

pete, din cari: 252 vite mari 

cornute, 54 oi, 47 cai şi 100 
rimători. 

Satul acesta formează un trup 
cu satul Comarna-d.-j. 

Comarnici, căzu, al comunei 
Colţi, judeţul Buzău, cu 50 lo- 
cuitori şi 13 case, alipit de 
cătunul Alunișul. 

Comarnici, va/e, în jud. Buzăi, 
comuna Colţi, cătunul Alunișul; 
începe din pădure și se scurge 
în Valea-Boului, 

Comarnicile, munji, com. Cheia, 
plaiul Cozia, judeţul Vilcea. Aci 
e o stînă. Cade la V. comunei. 

Comarnicul, com. rur., plaiul 
Peleșul, jud. Prahova. 

Este situată pe ambele ma- 
luri ale rîului Prahova, la SI 
kil. departe de Ploești și la 15 
kil. de reședința plaiului (Si- 
naia), într'o pozițiune frumoasă,   
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la poalele munţilor: Găguţul, 
Doamnele, Răzarele, Floriul, 
Gilmeia, Gurguiata și Comar- 
nicul, | 

Se compune din 9 cătune: 
Comarnicul, Poiana, Ghiosești, 
Podul-Virtos, 'Podul -Neagului, 
Posada, Podul-Luna, Podul-Cer- 
bului și Secăria. 

Are o populațiune de 4365 
loc, (2220 bărbaţi și 2145 femei); 
sunt 31 familii de Țigani, o 
familie elveţiană (fabricant de 
cărămidă), una franceză (fabri- 
cant de var), una spaniolă (ferăs- 
trăi şi fabrică de var), una ger. 

inană (ferăstrăui), şi una italiană 
(pietrar). 

Capi de familie sunt Sşr; 
contribuabili 796; case de lo- 
cuit 8şI. | 

In comună sunt două bise- 

rici: una, în cătunul Comarnicul 
și a doua la N. de cătunul Podul- 

Neagului, la localitatea numită 
Lespezile. 

Cea din Comarnic s'a fondat 
la anul 1$15 de familia Brîn- 
coveanu; iar cea de la Les- 

pezi, de jupîn Pirvul Canta- 
cuzino, vel logofăt cu tatăl său 
Drăghicii, vel spătar, la anul 
1661 și reparată la 1862. 
Ambele biserici sunt deser- 

vite de 3 preoți, 2 plătiți de 
stat și unul de Eforia Spitalelor 
Civile din București. 

Locuitorii se ocupă mai toți cu 

dogăria, şindrilăria și cioplirea 
pietrei. Ei desfac dogăria la 
Ploești și București, iar şindrilă. 
ria şi piatra în diferite părți ale 
țărei. " 

Locuitorii, în număr de 578, 

S'aii improprictărit la anul 1864, 
cînd li s'aii dat 2420 hect., 
din cari 2327 hect. în moșia 
Doamnei Zoe Brincoveanu și 

93 hect. în moşia Pleşuva, pen- 

dinte de Eforia Spitalelor Ci- 
vile, 

Ei ai: 132 cai, 32 epe, 413
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vaci, 522 capre, 4752 oi şi 485 
porci. 

În raionul comunei sunt, pe 
riul Prahova, 2 mori, 3 ferăs- 
trac și 2 fabrici de varhidraulice 
și ciment ale d-lor Basile Al- 
dasaro și FI. Schorsch. 

Mulțumită pozițiunei sale, ac- 
rului săi curat, apei, hoteluri- 
lor ce s'a construit în ultimii 
ani și caselor celor sănătoase și 
higienice, în curind, Comarnicul 

va deveni, ca și Sinaia, Bușteni, 
Cimpina, etc., un sat de vilegia- ' 
tură. 

Școala mixtă e în comună de 
la anul 1865. S'a frecuentat în 
anul școlar 1892—93 de 161 

copii (126 biăeţi și 35 fete), din 

numărul de 676 copii (376 băeți 

„şi 300 fete), cu virsta legiuită. 

Știii carte 800 bărbaţi şi 200 

femei. Cu întreţinerea persona- 

lului școlar -statul cheltuește a- 

nual 1728 lei.O școală mixtă func- 

' ționează şi în cătunul Secăria. 

In termen mijlociii se fabrică 
în. comună cam 4609 decal. 

ţuică de bună calitate. Stupi cu 
albine sunt 248. 

Nu se cultivă alte cereale de 

cît porumbul. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 18 circiumari. 

Veniturile se urcă la suma 

de 13304 lei (1893—94), şi chel- 

„tuelile la 12449 lei. 

Căi de comunicaţie sunt: șo- 

seaua naţională Ploeşti-Predeal ; 

şoseaua comunală  Comarnic- 

Teșila şi calea ferată Ploeşti- 

Predeal, pe albia rîului Prahova, 

formînd din sus de: cătunul Po- 
sada două mari tuneluri, 

E brăzdată de munții: Frun- 

„tea-lui-Văsii, Găguţul, Răzorile, 

- Doamnele, Pleşuva-Mare, Ple- 

 şuva-Mică, Floriul, Gilmeia, Co- 
- marnicul, Seciurile, Virful-Bon- 

cului, Rădăcina, Turda, Doiana- 

Boului, etc. 

„E străbătută de văile: Larga, 
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Dogarulii, Boului, Măgarului, 
Obielei, Mesteacănului, Beliei, 
Talea, Bogdan, Oraţiile, Con- 
ciul, Floriul, Cernica, ete., cari 
străbat comuna în toate direc- 

țiunile. Cursul lor fiind foarte 
repede, mai ales în timpuri 
ploioase, fac mari stricăciuni 

terenului şi aduc din munți 
bolovani mari, | 

Se mărginește la N. cu com. 
Sinaia, de care se desparte prin 
Valea-lui-Bogdanși Valea-Largă; 
la V. cu județul Dimboviţa și 

comuna Talea; la E. cu co- 

muna Șotrile și la S$. cu com. 

Breaza-d.-s. 

Hrisoave din anul 1791, Oc- 
tombrie 21, un răspuns al lui 

Mihaiu. Vodă Şuţu, către is- 

"“pravnicul ot sud Prahova, ne 

“arată că un oare-care Stoica 

de la Comarnic, reclamind că 

nişte volintiri tat jefuit «cu pri- 

cină de hainlic>, M.S. poruncește 
ispravnicilor să cerceteze și ori 

să îndrepteze, ori să-i trimită 
la. divan. 

La 1845, Domnul Ţărei Gheor- 

she Bibescu, vizitind Comar- 
nical și rămînînd foarte ne- 

satisfăcut de drum, dă urmă- 

toarea poruncă: 

«Către sfatul administrativ. 

Pentru desăvirșita neîngrijire 
și  neorinduială, 

pe drum, întru călătoria noastră 

de la Bucureşti la Comarnic, 

atit din partea Cirmuirei jude- 

- ului Prahovei, cît și din partea 

obșteștei direcții a poştelor, mă- 

car că li se dedese în știre cu 

mai multe zile înainte de aceasta 

a noastră călătorie, Noi depăr- 

tăm din slujbă pe cirmuitorul 

acestui județ Șerdarul Ion Creţu- 

lescu, iar acel obștesc director, 

Paharnicul Tache Zisul, se va 

pune la arestul agiei, pe soroc 
de 8 zile.» 

Comarnicul, sas, face parte din 

ce am găsit” 
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com. rur. Comarnicul, pl. Pe- 
leșul, jud. Prahova. Are o po- 
pulaţiune de 1276 locuitori (649 
bărbaţi și 627 femei). Acie re- 
"ședința comunei, Este așezat 
lingă rîul Prahova, într'o fru- 

moasă pozițiune. 

Comarnicul, stazie de dr. d. fii 

jud. Prahova, pl. Prahova, co- 

muna Comarnicul, pe linia Plo- 
eşti-Predeal, pusă în circulaţie 
la 1 Decembrie, 1879. Se află 
între staţiile Cimpina (14.3 kil.) 
și Valea-Largă (9.4 Kil.). Inăl- 
țimea d'asupra nivelului mării 
de 555",60. Venitul acestei sta- 
ţii, pe anul 1896, a fost de 
2078523 lei, 25 bani. 

Comarnicul, 247/ de munte, în 

Culmea-Comarnicului din plaiul 
Loviștei, jud. Argeș. Are, după. 
geologul Cobălcescu, 1887 m. 
înălțime d'asupra nivelului Mă- 
rii-Negre. 

Comarnicul, ante, la E. de 

com. Comarnicul, pl. Peleșul, ju- 

dețul Prahova, pe la poalele 

căruia trece șoseaua comunală | 

ce merge spre căt. Secăria,. 

Comarnicul, deal, la NE. co- 
munci Lapoșul, pl. Olteţul-d..j., 

jud. Vilcea, din care izvorește 

piriul Lapoșul, care se varsă în 

rîul Oiteţul la căt. Dobriceni, 

Comarnicul, pzcet și trecătoare 
spre Transilvania, jud. Prahova. 

Comarnicul, va/e, izvoreşte de 
la poalele muntelui Comarnicul, 
jud, Prahova, curge de la N. 
E. către S.-V. şi se varsă în 
riul Prahova, pe malul stîng, în 
raionul comunei Comarnicul, pl: 
Peleșul. " 

Comarova, saţ, în judeţul Con- 
stanța, pl. Mangalia, căt. co-
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munei urbane Mangalia. E si- 

tuat în partea sud-estică a co- 

munei, la 5 kil. spre Nord de 

orașul de reşedinţa Mangalia, 

în apropiere de Mare şi la V. 

lacului cu același nume, fiind 

dominat de movila Comaro- 

va, care este la Nord-Vestul 

săti. Suprafaţa sa este de 120 

hect., dintre care: 15 hect. sunt 

ocupate numai de vatra satului 

și grădini. Populaţiunea sa este 

de 4 familii, cu 14 suflete, 

Turci și Bulgari ocupindu-se în 

special cu pescăria.. Șoseaua 

judeţeană Mangalia - Constanța 

trece pe la V. săi, iar dru- 

mul comunal Mangalia - Tuzla 

trece prin sat. 

Comarova, /ac, în judeţul Con- 

stanța, pl. Mangalia, pe terito- 

riul comunei urbane Mangalia 
și anume pe acela al cătunului 

săii Comarova, Este situat în par- 

„tea sud-estică a plășei şi nord- 

vestică a comunei. Are o supra- 
față de 60 hect. şi este acope- 
rit cu stuf peste tot. In partea 
sud-vestică se întinde satul cu 
același nume. 

Comarova, movilă, în jud. Con- 
stanța, pl. Mangalia, pe terito- 

riul comunei rurale Buiuc-Tat- 

ligeac, situată fiind în partea 

sud-estică a plășei și cea meri- 

dională a comunei. Are 64 m. și 

a fost punct trigonometric de 

observaţiune rangul al II-lea; . 
este acoperită cu verdeață și e 

artificială. | 

Comarzanul, a/fă, pe moşia 

«Lișna, com. Pilipăuţi, pl. Pru- 
tul-d.-s., jud. Dorohoiu. 

Comasca. Vezi Păltinașul, 7iz, 
jud. Ilfov. 

Comasca, saii Căcata, viroagă, 

“în jud. Vlașca, ce ese din Dunăre   
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în josul Giurgiului, trece pe lingă 

satul Braniștea și după ce se u- 

neșşte cu Cacova, dă în Dunăre, 

în dreptul ostrovului Maro- 

tinul. 

Comănacul, saţ, face parte din 

com. rur. Mănești, pl. Tirgșorul, 

jud. Prahova. Are o populaţie 
de 14 locuitori (7 bărbaţi şi 7 
femei). Locuitorii mai numesc 

acest cătun și Catinca. 

Comănacul, moșie, a d-lui N. 1. 

Niculescu, jud. Prahova, pe care, 

la 1864, s'aii împroprietărit parte 

din locuitorii comunei Mănești, 

“pl. Tirgșorul. 

| Comănacul, 2î7f de deal, co- 

muna Breaza-d.-j., pl. Prahova, 

jud. Prahova. Parte din acest 
deal e acoperit cu pruni, nuci, 

aluni, etc., iar parta servește 

pentru pășunarea vitelor. 

Comăneanca. Vezi Crivina, co- 

mună rurală, jud. Prahova. 

Comăneanca, numire vechie a 

comune Pucheni - Miroslăvești, 

pl. Crivina, jud. Prahova. 

Comăneanul, saii Uda-Comă- 

neanul, zumire ce purta mai 

înainte 7zoșia Uda-Paciurei, din 

pl. Călmăţuiul, jud. Teleorman. 

Numele moșiei era luat după 

al proprietarului. S'a schimbat 

și numele moșici și mai în urmă 

și al comunei ces'a format, zi- 

cîndu-i-se Uda-Paciurii, 

Comăneasa, dea, pl. Jiul-d.-s., 

com. Scăești, jud. Dolj, înalt 

aproape de 52 m., şi îndreptat 
cu direcțiunea de la V. la E. Cos- 

tişa dealului este acoperită cu 

vii, iar la poalele lui se întinde 

com. Scăești. 

Comăneasca, că/uu, jud. Brăila,   
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pendinte de comuna Scorțarul- 

Vechii, plasa Vădeni, situat la 

V: de comună, dincolo de lacul 

- Coada-Encei, la 4 kil. depărtare. 

Populaţia sa e de 157 suflete 

cu 37 familii. Ştii carte 13 loc. 

Comăneasca, moșie, jud. Brăila, 

pendinte de comuna Scorţarul- 

Vechii, proprietatea Baronu- 
lui I. Eder. Are 5290 hect., adu: 

cînd anual 25000 lei venit, 

Comâăneasca, va/e, în comuna 

Gura-Aninoasei, cătunul Rătești, 

jud. Buzăii. Iese din pădure. şi 

se scurge în rîul Buzăul. 

Comăneşti, comp. rur., pl. Mun- 

telui, jud. Bacăă. E așezată în 

valea rîului Trotușul și pe cos- 
tişele dealurilor. Se compune din 

7 cătune: Comănești, reședința, 

cu secţia Podeiul; Lunca-Asăul; 

Asăul, cu secția Straja, pe stîn- 

ga iului; iar Podina, Șupaul, 

Leloaia și Gura-Ciobănușul, sati 

Ciobănușul, pe dreapta lui. 

In satul Comănești s'a oprit 

cit-va timp Ștefan Gheorghiţă 

Voevod din Răcăciuni, după ce 

a fost detronat din scaunul dom- 

nesc și înlocuit prin Ghica-Vodă. 

Acestea s'a întimplat la anul 

1657. Lingi satul Comăneşti 

se află întăriri de piatră ce se 

cred a fi făcute, de trupele ru- 
sești la 1848. 

Pe cind s'a făcut statistica 

din 1878, comuna era compusă 

numai din 4 sate: Comănești, 

Leloaia, Asăul și L.unca-Asăul,. 

Teritoriul comunei se mărgi- 

nește la E. cu comunele Var- 

sieşti şi Dărmănești, la S. cu 

moșia statului Lapoșul, la V. 

cu teritoriul comunelor Valea- 

Arinilor și Valea-Văsăieștilor, 

Este brăzdată de munţii: 
Lăpuşul, Leloaia, Piciorul-Lat, 

Lacul-Sec, Goanţa şi cei de 

după graniță și udată de pi-
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raiele: Ciobănușul, Leloaia, Şu- 
„panul, Asăul, Urminișul şi altele. 

Are 2 şcoli mixte: una care 
funcţionează din 1866, în satul 
Comănești, întreținută de stat, 
întrun local construit de com. 
din birne, și a doua care func- 
ționează din 1890, în cătunul 
Asăul, întreţinută de comună 
într'un local închiriat. In 1891, 
ambele şcoli ai fost frecuen- 
tate de 51 copii, dintre cari 7 

fete, 

Sunt cinci biserici, cîte una 

în satele: Comănești, Șupanul, 

Leloaia, Asăul şi Lunca-Asăul,, 

deservite de 3 preoți şi 8 cîn- 
tăreți, și una catolică în satul 
Comănești, cu un preot. Case 
de locuit sunt 915; circiumi 37. 

Are o populație de 946 capi 
de familie, saii 3486 suflete 
(1722 bărbaţi şi 1764 femei), din 

cari: 3225 Romini, 260 Unguri, 

1 Francez; 850 agricultori, 38 

meseriași, 56 industriași, 56 co- 

mercianţi, 40 avind profesiuni li- 

bere, 250 muncitori şi 45 servi- 

tori, Ştiii carte 3244 persoane, nu 

ştiă 242. Contribuabili, după noul 
recensămiînt, sunt 660, După le- 

- gea rurală din 1864, sai îm- 

proprietărit 475 loc. cu 1838 
fălci şi 40 prăjini pămînt. 

Teritoriul comunei are o în- 

tindere aproximativă de 8000 
hect. Proprietari mari sunt: D. 

Ghica, care are o moşie cu pă- 

duri și băi de păcură, care dai 

un venit anual de 141000 lei 
: şi G. Ghica, a cărui moșie, ce 

cade pe teritoriul comunei, dă 

un venit anual de 10000 lei. 

Mai ai părți de moșie: Princi- 
pele Al. Știrbeii, N. Ghica, Eug. 
Ghica şi G. Șeptilici. 

Pădurile ocupă aproximativ 
6000 hect. 

In com. sunt: 4 izvoare cu 

ape minerale (chloro-sodice, a- 

cid carbonic, etc.); cărbuni de 

- pămînt; mine de păcură (peste 
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50 băi, mai cu seamă la Valea- 
Malului), ozocherită (ceară de 
pămînt) și piatră de ornamente; 
o fabrică de cherestea cu aburi 
şi 23 herăstraie de apă. Trans- 
portul cherestelei se face cu 

plutele pe apa Trotușului și a 

Asăului. Compania Goetz a fă- 
cut stăvilari și mai multe hai- 

turi pe aceste ape. 

Viile ocupă o suprafață de 
IO hect., care în 1890, ati dat 

7.60 hectol. vin alb, După con- 
troalele diviziei filoxerice (1891), 
viea lucrătoare are acecași întin- 

dere. 

Vite sunt: 215 cai, 2041 vite 
mari cornute, 576 porci, 711 

capre, (statistica din 1890) și 
1759 oi, care în 1S9r aii dat 

2608 kgr. lină țurcană și 404 
kgr. lină miţă. 

Budgetul com. pe exerciţiul 
1891—92, are la venituri lei 
21978, bani 25 şi la cheltueli 
lei 17803, bani 32. 

Teritoriul comunei este stră- 

bătut de o ramură a căci jude- 
ţene care o unește cu Moinești, 
cu Ocna și cu Pasul-Ghimeșul, 

prin Palanca. 

Este o cale ferată care unește 

Moinești cu T.-Ocna și care 
trece pe la satul Comănești, 

Distanţele : la Bacăiă, capitala 
districtului, 54 kil.; la com. Moi- 

-nești, reședința plășei, 6 kil,; 

la com. Văsiești, 3 kil,; la com. 

Dărmănești, 8 kil.; la com. Brus- 

turoasa, 31 kil. și la com. Va- 

lea-Arinilor, 12 kil. | 

Comăneşti, com. rur. şi sa, în 

jud. Mehedinți, plaiul Cloșani, la 
distanță de 5o kil. de orașul 

Turnul-Severin, iar de Baia-de- 

Aramă, reședința plășei, de 12 

-“Ril. E situată pe vale. Formează 

comună cu satele Molani, Bra- 

tivoești și Ludul. 

„Are o populaţie de 1187 lo- 

“cuitori;, 211 contrib.; 283 case.   
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Locuitorii posedă: 20 plu- 
guri, 72 care cu boi, 9 căruțe 
cu cai și 218 stupi. 

Are 3 biserici, deservite de 
1 preot și 4 cîntăreţi; o școală 

“cu un învăţător, frecuentată de 
28 elevi; 2 cîrciumi, 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri suma de 1257 lei, iar la 
cheltueli suma de 963 lei. 

Vite sunt: 960 vite mari cor- 

nute, 31 cai, 250 oi, 76 capre 

și 221 rimători, 

„Se mărginește: la E, cu co- 
muna Glogova; la S. cu com. 

Crainici ; la V. cu com. Bala- 

d.-s.; la N. cu orașul Baia-de- 

Aramă și com. Negoeşti: 

" Piraie sunt : pîriul numit Apa- 
Comăneștilor, Bistriţa și Mo- 
lani, cari formează un singur 

curs de apă, -care în cursul săii 
„ia numele de Crainici și de 

Iupca. 

Dintre dealuri mai principale 

sunt: Dealul numit Scaunul-Dom- 

nesc pe care, se zice, Tudor- 

Vladimirescu își așezase o gar- 

dă de observaţiune,: de oare-ce 

acest deal, prin poziţiunea sa 
înaltă, oferă o privire în toate 

direcțiunile și la mari distanțe; 
dealul numit Mormîntul -]Jido--- 
vului, ce se află între Comă- 

nești, Glogova și Clesnești și 

care are forma unei figuri o: 

menești, cu lungime de. 120 

"m, îar diametrul capului de 20 

m, și formînd la git 12 m., peste - 

piept 36 m,, și la încingătoare 
20 m. 

Comăneşti, sat, jud. Bacăi, pl. 

Muntelui, reşedinţa comunei cu 

același nume, situat pe ma- 

lul stîng al Trotușului în faţa 

pădurei de pe dealul Goanţa, 

la E; căreia, pe un podiș, se 

află sătişorul Podeiul, 

“Are: o școala mixtă; două bi.. 

serici, una ortodoxă, zidită pe 

la 1790, de familia: Ghica, de-
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servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reți, şi alta catolică zidită de 
locuitori, deservită de 1 preot 

şi 1 cîntăreț. Această biserică 

a fost restaurată de Charlota 

Keminger, Baroana Lippa, năs- 

cută Benvenuti. La moartea ei, 

locuitorii catolici aii cerut să 

o înmorminteze chiar în -bise- 

rică. Sunt 8 circiumi. 

“Are 188 capi de familie, sai 
653 suflete. 

Vite sunt:: 77 cai, 557 vite 

mari cornute, 208 porci și 166 
capre. 

Teritoriul acestui sat e bo: 
gat în păcură şi cărbuni de pia- 

tră; sunt multe herestraie pe 
apă. 

Aci s'au făcut clădiri mari, 

de către compania Goetz de 

la Galaţi, care .exploatează pă- 

durile din munții mărginași. Fa- 
brica de cherestea a compa- 

niei se găseşte în dosul parcu- 

lui moșici Comănești, 

" Comăneşti, saţ, în com. Gănești, 

pl. Horincea, jud. Covurluiii, a- 

proape lipit de reședința comu- 

nală. Are 98 case și 445 suflete. 

Comănești, saţ, pe moșia cu a: 

semenea numire, com. Suha- 

răul, pl. Prutul-d.-s., jud. Do- 

rohoiii. Are 190 fam., cu 615 
suflete. 

Proprietatea moșiei este a 

moștenitorilor lui Teodor Ca: 
limachi, 

Biserica, mică, de vălătuci, e 

deservită de 1 preot, 2 cîntă- 

reți, 1 pălămar; făcută în ve- 
chime de către săteni, 

Calitatea pămîntului este mai 

toată bună. Sătenii împroprietă- 
 Tiţi ai 242 hect., 07 arii pămînt în 

a lor stăpinire; iar proprietarul 
moșiei 1160 hect., 7garii cîmp şi 
287 hect., 44 arii pădure: bă- 
trină, tînără și tăetură, cu multe 

esențe, în care domină: carpă-   
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nul, fagul și stejarul, Iazuri sunt 
mai multe, între cari cel mai 

mare este al Miclescului, în su- 

prafaţă de 7 hect., 16 arii. 

Hotarele moșiei sunt: Hudești, 

Suharăul și Oroftianul. 

Comăneşti, căzua, al comunei Po- 

jogeni, situat pe colina Țapul 

și pe piriul Țărăţelul, din pl. A- 
maradia, jud. Gorj, la S.-V. de 

cătunul de reședință. 

Are o suprafață cam de 460 
hect., din cari 200 hect, arabile, 

12 hect. vie, 4 hect. prunet, iar 

244 hect. pădure și tufăriş. 

Locuitorii sunt moșneni, ocu- 

pîndu-se cu agricultura și creș- 
” terea vitelor. 

Are o populaţie de 109 fam., 

cu 400 suflete, din cari 84 con- 

tribuabili. Locuitorii posedă 35 

pluguri, 43 care cu boi, 176 

vite mari cornute, 270 oi, I4l 

capre, 18 stupi și 95 rimători. 
Comunicaţia se face prin şo- 

seaua judeţeană T.Jiul-Filiași și 

prin drumuri de care. 

În cătun sunt și 3 puțuri cu 

cumpănă și 3 izvoare acoperite. 

In partea de S. a satului 
curge piriul Blahniţa de la N. 
la $., îndreptindu-se spre com, 
Petreşti-d.-s, 

Comănești, cătun, al com. Bo. 

biceşti, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., ju- 
dețul Romanați. 

Comăneşti, ra, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Cloşani, com. rur. Co- 
mănești; poartă numele și de 
Brăzișori. 

Comăneşti, moșie, pl. Muntelui, 

jud. Bacăii, remasă moştenire 

pe urmă răposatului Aga Nicu 

Ghica, și care moşie la anul 

1872 s'a împărțit între moște- 

nitorii lui și anume: Dimitrie 

N. Ghica-Comăneşteanu, Euge- 

niă N. Ghica- Comăneşteanu, 
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Niculai N. Ghica-Comăneştea- 
nu și Maria Princepesa Ale- 
xandru Barbu Știrbeiii, născută 
Ghica-Comăneșteanu. 

Moşia Comăneşti. ss întinde 
prin comunele Comânești, Vă- 
sîești, Brusturoasa, Agășul, Dăr: 

măneşti și Doftana, pe margi- 

nele apei Trotușului, avind mai 
milte trupuri și anume: Pra: 
vila, Doftana, Brătulești, Măș- 
cașul, Dărmănești, Comăneşti, ! 
Vasiești, Comănești-loc-slobod şi 
Vasiești-loc-slobod. Ea se măr- 
ginește despre V. şi N. cu ho- 
tarul Transilvanici, despre S. 

„și E. cu moşiile Ocna, proprie- 
tate a statului, Brătești, pro- 
prietate particulară, Berzunţul, 
domenii al statului, Mărzănă- 
iești, răzășie, Petrimăneşti, ră- 
zăşie, Plopul, domeniii al sta- 
tului, Viermești, răzăşie, Lapo- 

șul, domenii al statului, Moi- 

neşti, proprietatea Societăţei a- 

nonime pentru exploatarea pe- 
troliului, Urminișul, proprietate 
particulară, Lucăcești, domeniii 

al statului, toate aceste pro- 
prietăţi vecine situate în jude- 

țul Bacău; și cu Mănăstirea Taz- 

lăul, domenii al statului, Pin- 

gărați, domenii al statului, si- 

tuate în judeţul Neamţu. 
Hotarele moşiei Comăneşti 

sunt demarcate în planul ingi- 
nerului Beller, făcut în anul 
1843. Situaţia acestei moșii este 
muntoasă, în munții cei mari ai 

Carpaţilor şi acoperită în cea 
mai mare parte cu codru mare 

de brad, amestecat cu mestea- 
căn şi fag; iar în regiunele in- | 

ferioare sunt și păduri frumoa- 
se de stejar; malurile Trotușu- 
lui și ale riurilor principale, Ciu- 

gheș, Sulţa, Uzul, Asăul și Dof. 

tana, sunt deschise și cultivate 

cu arături și livezi, de către lo- 

cuitorii așezați în toată lungi- 
mea riurilor menţionate, Ex- 
ploatările productelor principale
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ale moşiei, precum şi clădirile 
de pe dinsa, sunt următoarele: 
a) Pădure, precum s'a mențio- 
nat mai sus; în cea mai mare 

parte lemnul de brad dă venit 
în 3 moduri și anume: |. Se: 
vinde direct. ca lemn, la locui- 
tori. II. Se lucrează prin ferăs- 
traie de apă şi cu vapor. III. 
Locul acoperit cu pădure se dă 

în arendă pentru pășunare. 4) 

Arătura este foarte puțină în 
proporție cu întinderea moşii- 

lor, din cauză că sai dat mai 

toate locurile de arătură la lo- 

cuitorii împămînteniți. c) Fine- 
țele şi imașele, parte se cosese 

şi parte se vind în bani. 4) 

Viile se lucrează pe seama pro- 

prictăței și produc un vin foar- 

te bun. €) Mori și piue se a- 
rendează la locuitori pe bani. 

J) Stabilimente de menţionat, 
sunt casele boierești de la Co- 

mănești cu parcul. Parcul ace- 
sta, într'o întindere de 40 fălci, 

este negreșit una din cele mai 

mari şi mai frumoase grădini 
din țară. EI conţine două oran- 
serii mari şi o florărie pline 
cu plante exotice cele mai rari. 

Se mai află cascade, havuzuri, 
un lac mare și mai multe ca- 

naluri pe care se umblă în bar- 

că, insule cu pavilioane și chioș- 

curi, Apoi tot parcul este pre- 

văzut -cu drumuri șoseluite şi 

foarte bine întreținute. Casele 

boiereşti de la Doftana (secţia 

Larga) cu grădină şi parc, Ca- 

sele boierești de la Dărmăneşti 

cu parc şi viie. Clădirile Com- 
paniei Goctz de la Comănești 
și Palanca, precum și locul vă- 

mei de la Palanca şi casele boie- 

rești de Ciobănuș. g) Păcura 
se exploatează prin puțuri să- 

pate. 4) Cărbuni de pămînt se 

află foarte mulţi și sunt de ca: 

litate bună, anume lignit, care 

arde bine. S'aă găsit în mai 

multe locuri chiar straturi groa-   
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sc, şi ai fost exploatate pentru 

moara de vapor Gueldri din 
Iași. 

Întinderea și natura pămîn- 
turilor din acest vast domenii, 

care ocupă o parte considera: 

„bilă a întregului județ, 55202 
fălci din 287104, a fost deter- 

minată în modul următor, la a- 

nul 1869, de fostul geometru 

al statului în Moldova, Baro- 

nul Carol Keminger de Lippa, 
carele, în calitate de co-epitrop 

al averci lăsată copiilor săi mi- 

nori de răposatul Aga Nicu 

Ghica, a administrat şi a îm- 

bunătățit aceste proprietăți: pă- 

dure, 39632 fălci; imaşe, livezi 
și poieni, 6706 fălci; arătură, 271 

fălci; curtea cu parcul din Co- 

mănești, 40 fălci; vii, 73 fălci; 

locul păcurei și cărbunilor, 103 

fălci; ape, cu marginele nepro- 

ductive, 1121 fălci; comunele 
împămintenite, 7257 fălci. | 

Din tot acest cuprins, apar- 

țin acum: lui Dimitrie N. Ghi- 

ca, trupurile Comănești și Pa- 

_lanca, 9789 fălci; moștenitori- 

lor Principesei Alexandru Știr- 

bei, trupurile Dărmăneşti cu 
Brusturoasa, 9133 fălci; lui Eu- 

„genii N. Ghica, trupurile Bră- 
tuleşti cu Agășul, 10436 fălci; 

lui Nicolae N. Ghica, trupurile 
“ Doftana cu Beleghetul, 9417 

fălci; lui Gheorghe N. Ghica, 

trupurile Larga cu Ciobănușul, 
"9068. fălci. 

Comăneşti, zru/ de' moşie, jud. 
Bacăii, pl. Muntelui, din dome- 

niul Comănești, în com. cu a- 

celași nume. ” 

Comăneşti, zîr:7, în jud. Mehe- 

„dinţi, se formează din izvoarele 

satului Comăneşti și curge spre 

com. Crainici. 

Comăneşti-Loc-Slobod, rup 
de moșie, jud. Bacăii, pl. Mun-   

COMBREI (GÎRLA-) 

telui, domeniul Comănești, din 

com. cu același nume, 

Comăniţa, com. rar., pl. Oltul: 
d.-j., jud. Olt. E situată pe dea. 
lul și valea Oltului, compusă 

din 2 cătune: Comaniţa şi Schi- 

tul-Deleni. 
Are o' populaţie de 155 capi 

de familie, saii 742 suflete, în 
care intră și 10 familii de Ţi- 

gani. 

Sunt 143 contribuabili. 

Pămîntul săi e mai mult de- 

luros. Locuitorii sunt moșneni 

şi se ocupă numai cu agricul- 

tura. | 

In com. sunt 2 biserici, de- 
servite de 2 preoţi și 2 dascăli. 

La-1 Septembrie 1896 sa în- 

fiinţat o şcoală de cătun, frecu- 

entată acum de 36 băeți. Este 
întreținută de stat. 

Budgetel are la 

2207.14 lei. 

Locuitorii ai : 250 boi și vaci, 

40 cai, 540 oi şi 130 porci. 

__ In raionul comunei se văd 
ruinele unei vechi mănăstiri, la 

locul numit Bolovanul. , 

Comuna e legată prin şoseaua 

județeană, la N. cu Căzănești-: 

Cucueţi și la S. cu Tesluiul. 

venituri 

Comăniţa, sa/, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 
Oltul-d.-j., jud. Olt. 

Comăniţa, gea/, în raionul com. 

Comăniţa, plasa Oltul-d.-j., jud, 

Olt, pe care secultivă 24 hect.. 
25 arii vie. 

Comănița. Vezi Iorezul, - jude- 
“țul Olt. 

Combrei (Gîrla-), gîr/iză, în ju- 
dețul Tulcea, pl. Măcin, pe te: 

ritoriul com, Pisica, şi al cătu- 

nului său Azacliul,. în partea 

N-V. a plășei şi V. a comunei. 
Este mai mult o baltă, în
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forma unci sticle cu gitul strâmt. 
Mar gineşte în partea sudică Grin- 

]- Oalelor; începe de lingă 
Crinul ei se întinde spre 
E., şi, după 3! kil. de curgere 
se varsă în balta Plosca. Izvo- 
rul ci este în pădurea Golășei. 

Combrei (Gîrla-), gîr/ă, în jud. 
Tulcea, plasa Măcin, com. urb, 
Măcin, căt. Ghecet, Se desface 
din Dunăre, la 4 kil. 

de satul Ghecet; se îndreaptă 
spre E., avind o direcție gene- 
rală de la S.-V. spre N.-E.; stră- 
bate prin mijloc Grindul-Com- 
brei, şi după ce a brăzdat par- 
tea N.-V. a plășei și a comunei, 

"merge de se varsă, după un 
curs de 3 kil. în gîrla lui Coea, 
pe. partea stingă, lîngă o tizlă 
Saii Cișlă, în faţa Bălţii- Moca- 
nului. ! 

Combrei (Grindul-), grin, în 
„jud: Tulcea, pl. Măcin, pe te- 

ritoriul com. Pisica și pe al că- 
- tunului. Azacliul. Se desface din 
“Grindul-Oalelor ; se întinde spre 
E., de-alungul Girlci-Combra, 
pe o lungime de 4 kil., o lăr- 

"gime de 300 m. și o întindere. 
de 400' hect. Este neproductiv, 
parte acoperit cu semănături, 

Combrei (Grindul-), rind, în 
jud. Tulcea, plasa Măcin, com. 
urb. Măcin, cătunul Ghecet, pe 
malul drept al Dunărei. Are o 
formă curioasă. Este străbătut 

„de Girla-Combrei. Se întinde pe 
malul Dunărei pănă în Grindul. 
Oalelor, pe o lungime de S kil., 
pe' o lăţime medie de 1 kil., a- 
vînd o întindere totală de 6 Ril. 
pat. (600 hect.), aparţinind o 
parte (acoperită cu. o pădure 
numită a Golăşeilor) com. Pi- 
sica. La V. are apa Dunărei ca 

„limită; la E, un stuf puțin în- 
__tins, apoi balta lui Coca, girla 
lui Coea, şi Balta - Mocanului. 

mai jos! 

Comişani, com. rur.,   
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Este străbătut de girlele Com- 
- bra și Coea, apoi de două giîr- 

lie, care alimentează Balta-Mo- 
canului. Pe dinsul, la confluența 
Girlei-Combrei cu Coca, există 
o tirlă. 

Comidava, numire ce a purtat 
- cetatea din com. Pietroasa-d.-j., 

jud. Buzăii . (V. Pietroasa, ce- 
tate). 

Comindirul, zzlas, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-j., com. Roziştea, ce se 
găsește pe hotarul moșiilor Ma. 
ria N.. Păianu, și moșia biseri- 
cei Maica-Domnului-Dudu, din 

_ Craiova, 

Comisoaia, movilă, în jud. Bu- 
zăii, com. Fundeni, pe moșia 
Fundeni, 

Comisul, pante, la N. jud. Mus- 
cel, între rîul Dimboviţa și fron- 
tieră. Aci, culmea principală a 
Carpaţilor, în dreptul plaiului 
Dimboviţa, îşi schimbă brusc 
direcțiunea - spre S.-E., merge 

„ în jos de Piatra-lui-Craiii, la pis- 
cul Sf..Ilie, de unde se îndreaptă 
spre N.-E., formînd în. această 
parte hotar, jud. Dimboviţa. 

Comisului (Dealul-), gza/, se 
întinde de la S.-V. de satul 

Chetrești, pl. Stemnicul, jude- 

ţul Vasluiii; numit ast-fel de la 

un vechii proprietar, 

pl. Dealul- 
Dimboviţa, jud. Dimboviţa. A- 
ceastă comună se află spre S.- 
E. de Tirgoviște, la 12 kil, de- 

părtare de acest oraș și pe ma- 

-lul drept al Ialomiţei, 
În raionul comunei, afară de 

: Ialomiţa, peste care e o moară, 
"este şi un eleșteii și vr'o trei 

piriiaşe mici. Comişani nu are 
alte cătune! alipite şi numără 

- 0 populaţie de 1246 loc. 

  

  

COMÎNDĂRESCULUI (MOVILA-) 

In Comişani este o biserică 
și o școală. Școala este mixtă, 
condusă de un învățitor, sala- 
riat de stat. Ea este frecuentată 
de 31—45 copii de ambe sexe, 
din 120 copii cu vîrstă de școală, 
Localul este noii, clădit în 1885, 
de zid, cu 4 camere Și cu pri- 

măria la un loc. 

Comuna are 3000 lei venit 
şi vr'o 221 contribuabili. In 

partea de S. a Comișianilor- este 

o pădure mare, numită Iuda, 

care ține de căt. Racoviţa și 

numără 50000 arii aproape. La 
Comișani au fost lupte între 
Romini și Turci (1595—1599). 

Comişanului (Grindul-), grind, 

la V. cu com. Seaca, jud. Te- 

leorman. Acest grind â fost 

fixat în anul 1864 ca semn de 

hotar al locurilor destinate lo- 

cuitorilor împroprietăriți după 
legea rurală din spre domeniul 
statului Turnul-Suroaia. 

Comișanului (Izvorul-), izvor, 
curge pe moșia Seaca, în par- 

„tea despre bălțile Dunărci, jud. 
“Teleorman. 

Comişanului (Măgura-), mă- 
gură, în com. Seaca, pe grin- 
dul cu acecași numire, jud. Te- 

leorman. E semn de hotar. 

Comişeanca, numire ce purta mai 
înainte o parte din moşia Seaca, 

- jud. Teleorman, și care se gă- 
seşte prin actele de hotărnicie, 

Comişeanca, 7rup de moșie, în 
com. Virtoapele-d.-j., jud, Te- 
Icorman. liste lipit cu trupul de 
moșie numit Nichita. 

Comişeasca, numire ce se mai dă 
- cătunului Nichita, din com. Vir- 
toapele-d.-j., jud. Teleorman. 

Comindărescului (Movila -),



COMÎND ĂREȘTI 

movilă, jud. Botoșani, pe Dea- 
lul- Viei, pe hotarul moșiilor 
Răuseni și Comîndăreşti, la 203 

m, de-asupra nivelului mării sait 

103 m. d'asupra șesului Jijiei. 

Legenda spune că în pădurea 
ce sc întinde pe coasta Dealului. 
Viei, locuia un haiduc, numit 

Comîndărescu și că de pe movila 
numită Comîndărescu, ce e lingă 
pădure, acel haiduc observa dru- 

murile și trecătorii şi de aici se 

lăsaii cu toţii spre șleahuri și 

prădaii pe trecătorii boeri şi ne- 
gustori şi nici o dată pe oamenii 

săraci. 

"Tot despre acest Comîndă- 
. rescu, legenda spune că gonin- 

du-l Turcii, pentru a-i lua iapa 

ce se numea Paga, pănă pe Dea: 

lurile-Cracaliei, pe moșia Pogo- 

reşti, com. Comiîndăreşti, acolo 

Vai prins și tăiat. 

Comiîndăreşti, com. ur. jud. 
Botoșani. Și-a luat numele de 
la satul Comîndărești. E situată 

în partea de S-E. a plășei Ji- 

jia, în hotar cu jud, Iași și se 

întinde pe dealurile “ce se ri- 

dică pe de o parte și de alta 

de riul Jijia, pe mai multe văi 

strimte și șesul Jijia. Se com- 
pune din satele :. Comîndărești, 

"Pogorești, Rediul și Răuseni, 

Teritoriul săă : accidentat, e 

format “din. dealuri și podișe, 

„cari aă în general direcțiunea 

N.-V. spre S.-E. Cele mai în- 

semnate dealuri sunt: Răuseni, 

Dealul-Viei, Topală și Pungeni 

: în dreapta Jijiei și Mihăiasa, 

Vulturul, Dealul-Pogoreștilor şi : 

" Cracalia în stinga Jijiei, apoi 

Ciurgăul și Turda, mai mici. 

Movile situate pe dealuri înal- 

te, de unde vederea se întinde 

departe, sunt: Movila-Comîndă- 

rescului, pe Dealul-Viei, a-Cruce- 

riului și a-lut-Gherman pe dealul 

- Pogorești, Movila - Hirlăului și 

„ Chisculești, pe dealul” Răuseni.   
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Cel mai înalt punct ajunge la 

103 metri (Movila-Comîndăres- 

„ culni de peDealul-Viei), unde este 
o piramidă topografică; are 208 
m. d'asupra nivelului mării, 

Comuna e udată de riul Ji. 
jia, prin mijloc, în direcția N.- 
V. spre S.-E. Are opt iazuri, 
conținînd pește și stuf, << 

In această comună, în satul 

Pogoreşti, pe țărmul stîng al 
Jijiei, la distanța de 800 m. de 
satul Comiîndăreşti, se află in- 

stalată o stațiune meteorologică 
de al 2-lea rang. 

Suprafaţa totală a comunei e 

de 5838 hectare, din cari: 3381 

hectare ale proprietarilor mari, 

583 hect. ale statului, 896 hect, 
ale locuitorilor răzaşi și 978 

hect. ale locuitorilor împroprie- 

tăriți la 1864-și 1880. 

Are o populaţie de 340 capi 

de familie, sai 1296 suflete, din 

cari 661 bărbaţi şi 633 femei, 

locuind în 350 case. Sunt 356 

contribuabili. 

In partea de V. și S..V.a 

comunci, pe dealurile Răuseni, 

al Viei și 'Topala, se află păduri 

formate din mici rediuri ; ai o 

întindere de':80 hect., cari se 

exploatează sistematic. Sunt 3 

vii pe dealurile Viei și: Topală 
în întindere de 12!/2 hect. 

Vite sunt: 763 boi, 463 vaci, 

150 cai, 302 porci, 2500 oi și 6 

capre. Sunt 406 stupi cu albine. 
Distribuţia pămîntului comu- 

ne e de: 2054 hect. arătură, 

fineţe, 1000 hect. pășune și lo- 

cul satelor, 2500 hect. pădure, 
so hect. drumuri, locuri sterpe, 

iazuri şi 200 hect. ape. 

Are două mori de apă pe 

Jijia și două mori cu aburi. 

In comună sunt 4 cîrciumi și 

2 dughene; 6. comercianţi şi 10 

meseriași. Sunt 3 biserici, de- 

servite de 1 preot, 2' cîntăreţi 

și 2 eclesiarii; o școală de băeți, 

înfiinţată .la 1865, condusă de   

COMOARĂ 

un învățător, plătit de stat şi 
frecuentată de 60 elevi și 3 

eleve, 

Comuna e străbătută de ca- 
lea ferată Dorohoii-lași, cu 

stație la Rediul și de 2 dru- 

muri mari neșoseluite pe am- 

bele. părţi ale Jijici, cari merg 

spre Iași și Botoșani. | 

Budgetul are la venituri 7087 

lei, 15 bani, şi la cheltucli 6555 

lei, 32 bani. 

Comiîndăreşti, saz, în centrul 

comunei Comîndărești, jud. Bo- 
toșani. Și-a luat numele de la 

proprietarul Const. Comindă- 

rescu care la întemeiat acum 

so de ani. E situat pe ţărmul 
dreptal Jijiei, parte pe șes, parte 

pe o colină. 

- Moșia are o întindere de -79$ 

hectare, din cari 583 hect, 

ale statului și 215 hect. ale 

locuitorilor împroprietăriți: la 
1864 și 1880. e 

Are o populaţie de 52 capi 
de familie, sai 204 suflete, din 

cari 109 bărbați. și 95 femei, 

cari locuesc în 40 case. Sunt 

50 contribuabili. 

Pădurea statului, situată pe 

Dealul-Vici și Valea-Vidrei, are 
44 hect. și produce un venit 
de 500 lei anual prin exploa- 
tare. In pădure e și o vie. 

„Vite sunt: 66 boi, 49 vaci, 

. 35 cai, 67 porci şi 100 oi. 

Are o şcoală de băeţi, a sta- 

tului, înființată la 1865; condu- 

să de un învățător și frecuentată 

de 60 elevi și 3 eleve, .: 

Comirla, dea/, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-j., pe teritoriul com, 

Gropile, situat pe hotarul de- 
spre jud. Putna. 

Comoara, cătun, pendinte de 

„com. Tirnava - d. -j., plasa Cil- 

niștea, jud. Vlașca. E situat pe 

valea  Cilniştea. Moșia e pro-
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prietatea statului, fostă a Mitro- 

„polici înainte de secularizare. 

Se arendează cu Dandara, pe 
prețul de 22400 lei anual. 

La 1864 saii împroprietărit 
102 locuitori, dindu-li- se 300 

hect,, la 1882 s'a dat la 8 în- 

surăţei 54 hect. 

Are o biserică zidită la 1866, 

deservită de 1 preot și 1 dascăl, 
In Comoara este școala co- 

“munală ce ţine de Tirnava- 
d.-j. 

Aci este 'o pădure com- 

pusă din Crîngul - Hoţilor, 200 
hectare și din Crîngul - Turcu: 
lui, 150 hect. și care depinde 

de ocolul silvic Ghimpați. 

Comoara, mahala, în jud. Me- 
hedinţi, plasa Ocolul-d.-s., com. 
rr. Molovăţul. 

Comoara, dea, în jud. Bacăii, 
pl. Bistrița-d.-s., de:pe teritoriul 
com. Buda, 

Comoara, ea/, în jud. Bacăi, 
pl. Siretul-d.-j., de pe teritoriul 
com. Milești. 

Comoara, 10u;/ă, în jud. Brăila, 
la 1 kil. spre N.-E. de satul 
Nazirul; servă de hotar între 

com. Nazirul și Cazasul, pe mu- 
chea Baldovinești, 

Comoara, movilă, în jud. Brăila, 
„situată la hotarul nordic al co- 
munei Surdila-Găiseanca, pe mu- 
cheaviroagei Buzeielul-Sec, lingă 
girla Dăscăleşti, 

Comoara, colină, în jud. Buzăs, 
com. Bălănești, cătunul Faţa-lui- 
Nanu. 

Comoara, movilă, în jud. Con- 
stanţa, pl. Silistra-Nouă, pe te- 
ritoriul com. Aliman, [ste si- 
tuată în partea de N. a plășci 
şi a comunei, pe o prelungire   

Ca
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orientală a dealului Zbreia. Are 

o înălțime de 115 m. Fost punct 

trigonometric de observaţie de 

rangul al 3-lea. Printr'însa trece 

hotarul despărțitor între comu- 

ncle Aliman și Mirleanu. Prin 

înălțimea sa domină Dunărea, 

lingă care se află balta Vede- 

roasa, valea Catiţa și drumul co- 

munal Mirleanu-Rasova. Este ar- 

tificială şi acoperită cu verdeață. 

Comoara, dea/, în jud. Dorohoiii, 

pl. Coşula, com. IHilișeul, pe te- 

ritoriul satului Hilișeul-Curt. 

Comoara, dea, în jud. Fălciu, 

pl. Mijlocul, com. Viltotești, pe 

teritoriul satului Văleni. 

Comoara, pisc de munte, în co- 

muna Dorna, jud. Suceava. 

Comoara, deal, în jud. Vilcea, 

pl. Olteţul-d.-s., com. Mateești, 

care împreună cu dealurile Filip 

"şi Seaca, formează un șir para- 

lel cu dealurile Carantina, Mă- 

gura și Cornăţelul, întinzîndu-se 

de la N. la $. 

Comoara, zetec de pădure de ste- 

„Jar, de 300 hect., în jud. Vlaşca, 

pe proprietatea. statului cu ace- 

lași nume; depinde de ocolul sil: 
vic Ghimpați. 

Comoara, foc isolat, com. Cio- 

măgești, pl. Oltul-d.-s., jud. Olt, 

Comoara, fichet de graniță, pe 

marginea Dunărei, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Blahniţa. 

Comoara-lui-Bucur, /oca/itate, 

în jud. Putna, pe muntele Ră- 

chitașul, unde sc crede că un 

oare-care Bucur ar fi găsit o 

comoară. Legenda spune că de 

cînd s'a săpat comoara, a în. 

ceput să ţişnească șipotul care 
se află și azi acolo.   

N 

COMOREI (DRUMUI.-) 

Comoara-Pelcei, pisc, situat în 

capul dealului Izvoarele, la V. 

de com. cu același nume, plasa 

Siul-d.-s., jud. Olt. E acoperit 
cu vii. 

Comoară (La-), /oc îsvlaţ, jud. 
Ilfov, pl. Znagovul, com. Căciu- 
laţi, în jurul căt. Păşcani. 

Comoară (Lacul-de-la-), ac, 
„în jud, Buzăi, com. Minzăleşti, 

căt. Bisceni; în: apropiere de 
malul sting al rîului Slănicul. 

“Comora, zădure, la N. comu- 
nei Piriul, plaiul Vulcanul, jud. 
Gorj. E situată pe deal şi văi. 
Are o suprafață de 46 hect., 
proprietate a moștenitorilor Ha. 
giade. 

Comora, pădure a statului, în 
jud. Ilfov, în întindere de 375 
hect. (Vezi Tincăbești-Ciofliceni, 
pădure). 

Comorei: (Dealul -), dea/, în 
partea de E. a pădurei de pe 
moșia Tudora, com. Tudora, pl. 
Siretul, jud. Botoșani. 

Comorei (Dealul-), ea, în 
jud. Tulcea, pl. Isaccea, pe te- 
ritoriul com. rur. Somova, în 
partea nordică a plăşei şi în cea 

vestică a comunei. Trimete spre 
E. ramara dealului Stînca-Mare. 
Pe la poalele vestice curge Va- 
lea-Adincă, iar din poalele nor- 
dice izvorește valea Ogurluiul. 
Are un virf pietros de 130 m., 
punct trigonometric de obser- 
vaţie de rangul al 3-lea, domi- 
nînd asupra satului Parcheș și 

a şoseleijudeţene Măcin-Tulcea, 
ce-l tae în două. Este acoperit 
cu păduri întinse, și pe la poale 
cu semănături, 

Comorei (Drumul-), sai Dru- 
mul-Hoţilor, ru, în judeţul



COMOREĂ (MĂGURA ) 

Teleorman, de la Roșiori spre 
com.. Drăgănești, 

Comorei (Măgura-), mâgură, 
în com. Adămeşti, judeţul Te- 
leorman. 

Comorei (Movila-), movilă, la 

E. com. Caravaneţi, jud. Te- 
leorman. 

Comorei (Pirîul-), a/fueut al 
piriului Fărcașa, jud. Suceava. 

Comorei (Vălceaua-), vă/zea, 
"între comunele Beuca şi Meri- 

şani, jud. Teleorman; formează 
hotarul natural al acestor două 

moșii. 

Comorei (Vălceaua-), ză/cea, 
ramificaţiune din Valea-Telcor- 

manului, în partea despre N.-V. 

a com. Orbeasca-d.s., jud. Te- 
leorman. 

Comori (La-), deal, la V. de 

satul Cherdana, com. Condră- 

cheşști, plasa Berheciul, jud. Te- 

cuciii. 

Comori (La-), zoiană, în jud. 

Suceava, pe moșia Stolniceni- 

Costandache, 

“Comori (La-). Vezi, Cruce (La-), 
jud. Vilcea. 

Comorile, dea/, în jud. Neamţu, 

"plasa de Sus-Mijlocul, com. Bo- 

zieni, formînd prelungirea spre 

E. a dealului Cetatea. Coastele 
sale sunt puţin înclinate. Spre 

partea despre S. e așezat satul | 

Ruginoasa, precum şi locurile 

sătenilor. 

Comorile, zise, în jud. Prahova, 
pl. Teleajenul, com. Opăriţi. 

Comorile, /ocaitate, .pe valea: 

satului Robești, plaiul Cozia, 

77
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jud. Vilcea, unde se găseşte 
piatră de var. 

Comorile, zădure, jud. Buzăii, - 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Luncani. 

Comorile. Vezi Pomirla, pădure, 
plasa Prutul-d.-s., judeţul Doro- 

hoiii. 

Comorile. Vezi Tîrnauca, pădure, 

pl. Herţa, jud. Dorohoiii. 

Comorilor (Dealul-). Vezi Dea- 
lul-Mare, com. Voineşti, plasa 

Stavnicul, jud. Iași, 

Comorilor (Dealul-), ea/, aco- 
perit de pădure de fag, în com. 
Dolhasca, jud. Suceava. 

Comorilor (Pirîul-), zirîi, unul 

dintre afluenții piîriului Moişa, 

în comuna Bogdănești, județul 
Suceava. 

Comorilor, (Virful-), 2î7/ de 

deal, situat în partea de N.-V, 

a comunei Gornetul-Cuib, plasa 

Podgoria, jud. Prahova; e aco- 
perit cu pădure. 

Comorişcea, dea/, în com. rur. 
„Cireșul, plaiul Cerna, judeţul 
Mehedinţi. 

Comorişcea, Zea/, în com. rur. 
Degeraţi, pl. Ocolul-d.-j., jud. 

- Mehedinţi. a 

Comorîşcea, deal, în com. rur, 

Inoasa, pl. Motrul-d.-s,, judeţul 
Mehedinţi, cel mai nalt punct 

al dealului Albu. 

Comorîşcea, oc, în com. rur. 

„ Negomirul, plasa Văilor, jud. 
- Mehedinţi: 

Comorniţa, deal, la S. de satul 
Suhulețul, pl. Fundurile, jud. 

Vasluiii,   

COMOȘTENI 

Comorniţei (Valea-), za/e, for- 

mată din prelungirea coastei 
vestice a  Dealului-Comorniţei, 

spre $.-V. de satul Suhuleţul, pl. 
Fundurile, jud. Vasluii; e bo- 

gată în pășune. 

Comoşteni, Com. Tur. judeţul 
Dolj, plasa Balta. E situată în 
partea de E.ajud.,la 36kil. S.de 

Craiova și la 21 kil. departe de 
reședința plășei, Măceşul-d.-s,, pe 
țărmul drept al Jiului, pe o 
pantă puţin cam înclinată nu. 

mită dealul Comoșteni, de la 

care: și-a luat numele. ” 

Se învecinește la E. cu riul 

Jiul, la V. cu com. Giîngiova 

și la S. cu com. Zăvalul. 

Limita liniei de N. începe din 

Domeniul Coroanei de la Drigul- 
Piscului, merge spre S.-V. pănă 

în apa Jiului, iar de aci, în linie 

"dreaptă spre V., trecînd prin de- 
limitările locuitorilor din Como- 

şteni şi Gingiova și terminîndu- 

se la Măgura-lui-Scarlat, din Mă- 

ceșul-d.-s. Limita liniei de S. în- * 

cepe de la colțul delimitărilor 

de sus a Gigherenilor, trece 

spre E. în linie dreaptă pe. la 

colțul delimitărei de jos a lo- 

cuitorilor din comuna Gighera, 

pe la Măgura Tuiţa, capul pă- 
durei Zăvalul, despre comuna Ză- : 

valul şi de aci prin o linie ondu. 
lată pe la Ciulniţa-d.-s., termi- | 

nîndu-se în apa Jiului, la capul 

Ciulniţa-d.-j. Limita liniei de 

V. începe dela S.-E. Măgurei- 

lui-Scarlat, merge spre S.-E. pănă 

„la Grindul-Cailor şi de aci iar 

spre E. în ondulaţiuni pănă la 

colțul delimitărei de sus a 1o- 
cuitorilor comunei Gighera. Li- 

mita liniei de E. despre Do- 
meniul Coroanei Sadova, începe 

de la capul Ciulniţei-d.-j., merge 

în ondulațiuni prin ocolul Dragul 

şi se termină la Drigul-Piscului. 

Comuna este accidentată de 

dealul Comoșteni, precum şi de .
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măgurele următoare: Movila-din- 
Cimp, ce ocupă o suprafată cir- 
Culară 14 metri diametru şi 4 
metri înălțime; Măgura-Ostrii cu 
diametru de 22 m. și înălțime 
de 5 m.situată la hotarul moșiei 

Aşezămintelor Brincoveneşti, de- 

spre moșia Zăvalul. 

In comună se găsesc urmă- 

toarele fiatiîni: a.lui Crivia, în 

partea de V., făcută de un om. 
numit Criva la anul 1813; fin- 
tina Găvanul la N.-V., făcută tot 

în anul 1813 de un medelnicer 
și reparată la anul 1853 de lo- 
cuitorii comunei. 

Com. e udată de Jiă spre E. 
Are un pod stătător la punctul 
Movila-Crucea. 

Este compusă dintr'un singur 
sat: Comoşteni. 

Are o biserică, zidită la anul 

1786 de repausatul "Șerban Lă- 
zărovici, de Anica, soția sa, de 
Luca Cocioiul, Constantin Co- 
cioiul și de preotul Dimitrie. 
In tinda bisericei se găsește o 
inscripţie, în care se vede în- 
semnat anul fondărei și numele 
celor de mai sus. La anul 
1878 s'a acoperit cu tinichea; 
la 1789 s'a zugrăvit. Biserica 
e deservită de un preot şi 2 
cîntăreţi. Are o proprietate de 
34 pogoane arabile, date în 
1864, și o moștenire de aproape 
490 pogoane arabile. 

In comună se află o școală 

mixtă ce funcționează din anul 
1838; este întreținută de comună; 
localul de zid a fost făcut -cu 
cheltuiala comunei (4500 Iei). 
Are o clasă de 42 m. p. şi o 
cameră pentru locuinţa invăță- 
torului, In 1892—93 a fost fre- 
cuentată de 68 băeţi şi g fete. 
In vîrstă de şcoală sunt 94 băeţi 
şi 115 fete. -Știii carte 100 
bărbaţi și 20 femei, 

Populațiunea comunci este de 
1197 suflete (774 bărbaţi și 423 
femei), Ştrăini sunt 2, După 

"care dati 
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“legea din 1864, sunt 179 lo- 

caitori împăminteniţi, din cari 
51 fruntași, 101 mijlocași şi 27 

toporași. Insurăţei din 1879 sunt 
6. Pe -moșia statului Nedeia 
S'aii împămîntenit 4 locuitori în 
1894, 

Case de zid sunt 125, bor- 
dec 143. | 

Suprafața comunei este de 

1472 pogoane, din care 1462 

pogoane arabile. Vii sunt pe 

- 20 de pogoane. Fineaţă nu ai 

locuitorii, vitele și le pasc pe fine- 

" ţele arendașului, căruia plătesc. 

Moșia se numește Comoșteni, 

cu trupurile Nedeia și Gighera.. 

Are o întindere de 19pogoane 

un venit cam de 

480000 lei. 

Arendașul plătește așezămin- 

telor Brincoveneşti 277090 lei 
anual. 

Pădurea Comoșteni, în întin- 

dere de 390 hectare, aparţi: 
ne Așezămintelor Brîncovenești. 

Este situată de-a lungul comunei 
Comoșteni și Gingiova, pe malul 
drept al Jiului. Este compusă 
din ceri, arțari, frasini, jugastri ; 

predomină stejarul. 

Fineţele, de 24 hect., aparţin 
Așezămintelor Brincovenești și 
sunt arendate, 

Viile aparţin locuitorilor împă- 
imînteniţi la 1864; se găsesc pe 
delimitările lor și ai o întindere 
de 20 hect.;producvin de bună 
calitate, 

Locuitori dai la măcinat po- 
rumbul lor la moara de aburi de 
pe moșia Gîngiova. 

Aici sunt fabrici de cărămidă. 
Schimbul îl fac locuitorii cu o- 

rașul Craiova, cu schelele Beche- 
tul şi Copaniţa; duc cereale și 
vite şi importă lemne de con- 
strucţie, blane, fier, bumbac, ete, 
Transportul îl fac cu carele și 
cu căruțele trase de cai, pe căile 

- vecinale comunale ce pun com. 
în legătură cu Bechetul. Cu o- 

    

CONACA 

raşul Craiova este pusă în co- 

municaţie printr'o şosea comu- 

nală ce are în comună o lun- 

gime de: 1 kil. 270 m. 

Vite cornute sunt ş41, cai 

200, măgari 9, porci 306 și ca- 
pre 146. 

Circiumi sunt 7. 

„Venitul com. este de: 3620 

lei, 56 bani şi cheltuelile de 

3005 lei, 52 bani. 

Comoșteni, sa, jud. Dolj, pl. 
Balta, com. Comoșteni. (Vezi 

com. Comoșteni). 

Comoşteni, dea/, pl. Balta,. co- 

muna Comoșteni, jud. Dolj, pe 

care este situată comuna și de 

la care această și-a luat numele. 

Comoșşteni, moșie particulară, ju- 

dețul Dolj, pl. Balta, com. Co- 
moșteni, cu trupurile Gingio- 
va și Gighera, în întindere de 
12000 pogoane aproximativ, a- 
rendate cu 277000 lei. Apar- 
ține  Așezămintelor Brincove- 

nești. Pe această moșie se gă- 

sește o stină ce produce anual 

pănă la 3000 kil. brînză, 

Comoşteni, pădure particulară, 
jud. Dolj, pl. Balta, com. Co- 

moșteni, în întindere de 300 

hect. Aparține Așezămintelor 

Brincovenești. Se întinde de a- 

lungul com., la E. de com. Co- 

moșteni și Gingiova, pe țărmul 

drept a rîului Jiul, Este com- 

pusă din arțari, frasini, juga- 
stri; stejarul predomină. 

Comşii (Movila-), mpoa;7ă, com. 
Nedelea, pl. Filipești, jud. Pra- 
hova. 

Conac (De-la-), fintiuă, pl. Oco- 
lul, com. Mischi, jud, Muscel. 

Conaca, finfină, plasa Dumbra- 

va-d.-s., com. Risipiţi, jud. Dolj.
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Conachi, șiră de dealuri, jud. 
Bacăiă, pl. Sire:ul-d.-s., care în- 
conjoară partea de V. a comu- 
nelor Mărăști, Obirşia şi Tir- 
gul-Glodurile, făcînd o curbă. 

Conachi, ru vechii, jud. Ba- 
căii, pl. Siretul-d.-s., care unea 
Bacăul cu Tecuciul, trecînd prin 
comunele Boteşti, Obirşia și Glo- 
durile. 

Conacul, /77ă, jud. Brăila, com- 
pusă din două case, la N..V. 
com. Ianca, pe țărmul drept al 
rîului Buzăul, ca la şase kil. spre 

S.-V., de Suţeşti. 

Conacul-Geodi, mo;/ă, județul 
Dolj, pl. Dumbrava-d.-j., com. 
Virtopul, de lîngă care începe 
hotarul de N. al com. către 
com. Gubancea, 

Conacul-lui-Alecu, focalitate, cu 
o mică pădurice între com. Ce- 
larul și Caracalul, jud. Roma- 
naţi. 

Conacul-lui-Cioc, movilă, jud, 
Dolj, pl. Jiul-d.-mj., com. Live- 
zile, de ude începe hotarul de 
V. al com. către com. Vîrvorul. 

Conacul-lui-Zuţă-Jianu, /oc, în 
Valea-Ginsacului, spre V.de co- 
muna Fălcoiul, pl. Ocolul, jud. 
Romanați. 

Conacul-lui-Zuţă-Jianu, /oca- 
ditate, între comunele Celarul și 
Diosti, jud. Romanați. 

Conăcheasca, zanire dată de 
locuitori unei ză? din pădurea 
Buciumenilor, jud. Tecuciii. 

Conăcheasca, va/e, „judeţul Te- 
cuciii. Începe din Siret, com. 
Bucești; continuă spre S.-E. 
unde a fost satul Vultureni și 
se varsă în Birloviţa. 

DăUY0 Jureta Dicţ.onar Ueograjic. Vot. Ji 
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Conceasca, pir, jud. Dorohoiii, 
pe teritoriul satului Conceasca, 

com. Hudești-Mari, plasa Pru- 
tul-d.-s.; trece prin sat și se 
varsă în Podriga.. 

Conceşti, sa, pe moşia cu ace- 
laşi nume, com. Hudeşti-Mari, 
pl. Prutul-d.s., jud. Dorohoiă. 
Are 272 familii, sai 1061 su- 
flete. 

Proprietatea moșiei este a 
d-lui Scarlat Lucinschi. Este o 
biserică, cu hramul Nașterea- 
Domnului, deservită de'2 cîntă- 
reţi și 1 pălămar; este făcută 
din noi de birne în 1882, în lo- 

cul celei vechi ce a ars în acel an. 

Sătenii împroprietăriți ai 696 
hect. 15 arii pămînt; iar pro- 
prietarul moșiei are 1460 hect. 
74 arii cîmp, şi 213 hect. 40" 
arii pădure tinără cu diferite 
esențe, între cari predomină ste- 

jarul şi carpenul. Iazuri sunt 
trei, de mică întindere. Vie este 
în mărime de 4 pogoane, 

Piraiele ce curg pe moșie sunt: 
Conceasca, Larga și Podriga. 

Drumuri însemnate: acel de 
la Dorohoiă la Darabani și ace] 

de la Hudești la Săveni. 

Hotarele cu: Girbeni, Ghit- 

căuți, Darabani și Hudeşti. 

Loc însemnat este Mormin- 
tul-Crăesei; se află pe această 
moșie, în cătunul Alba, 

Conciul, va/e, jud. Prahova. 1z- 

vorește de la poalele: muntelui 
Doamnele, curge dela N.-E. că- 

tre V. și se varsă în rîul Pra- 

hova, pe malul stîng, în raionul 

com. Comarnicul, plaiul Peleșul. 

Pe această vale este un fru- 

mos pod de fier al căiei ferate, 

după care imediat intri în tu- 

nelul ce este pe linia ferată Pre- 

deal, * 

Condeeşti, cop. rur., în jud. Ialo- 

miţa, pl. Cimpului. Este situată   
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pe partea dreaptă a rîului Ja- 
lomiţa, între comunele Eliza: 

Stoeneşti și Ulești. 

Teritoriul com. are o supra- 
față de g95o hect., din cari 10 

hect. pădure. Cea mai mare în- 

tindere a moşiei aparţine locui- 
torilor com., cari sunt moșneni. 

După legea rurală din 1864, 
S'aii împroprietărit numai 5 lo- 
cuitori, iar 47 nu aii nicio pro- 

prietate. 

Această comună are un sin- 
gur sat, situat la 4 kil. spre $. 

de riul Ialomiţa, sub coasta a- 

celui rîii, ce formează marginea 

luncii rîului, avînd la V. satul 

Tliza-Stoenești și la E. satul 
Ulești. 

Populaţiunea com. este de 

647 locuitori, 173 capi de fa- 
milie şi 501 membrii de familie, 

din cari: 349 bărbaţi și 325 fe- 

mei; 672 Romini, 1 Siîrb şi 1 
Rus; 183 agricultori; 6 mese: 

riaşi; 7 comercianţi; 1 de profe- 

siune liberă şi 2 muncitori, Ştii 

carte 164 persoane, nu știii 5 10 

Vite: 325 cai, 272 boi, 327 

oi, 18 bivoli și 315 porci. 

Venitul comunei în 1887—1888 

era de 2242 lei și cheltuelile 

de 28380 lei, 

Are o școală mixtă, condusă de 

un învățător, retribuit de comună 

și jud. și frecuentată de 32 elevi 
și 2 eleve, 

E o biserică : deservită de 1 
preot și 2 dascăli. 

Condeeşti, fîntiuă, în județul Me- 

hedinţi, com. rur. Sladoma, pl. 

_ Dumbrava. 

Condia, pârîă, jud. Olt, pl. Ve- 
dea-d.-j. Udă partea de N.-V. a 
com. Constantinești, şi se varsă 
în Plapcea-Mare, tot în raionul 
com. Constantineşti. 

Condochia, dea/, în jud. Suceava, 
com. Pleșești. 

74
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Condoeşti, saţ, face parte din 

com. rur. Ștefănești, plasa Ol- 

tul-d.-j., jud. Vilcea. Are o po- 

pulațiune de 384 suflete (198 

bărbați și 186 femei). E la o 

distanță de 1 kil. de cătunul 

Școala, unde ce școala comunei. 

Numele săii vine dela o vechie 

familic, care a trăit aci. 

Este situat în centrul com. 

Ștefănești, 

Stă în legătură cu cătunele 

"Şerbăneşti şi Ștefănești prin o 

șosea. 

Condoeşti, dea/, în jud. Vilcea, 

pl. Oltul-d.-j., căt. Condoeşti, co- 
muna Ștefănești. 

Condratu (Lacul-de-la-), da/4ă, 

pe teritoriul comunei Păulești, 

jud. Putna; de aci izvorește 
pîriiaşul Țiganul. 

Condrăcheşti, com. rur., în ju- 

- deţul Tecuciii, plasa Berheciul, 

compusă din 5 cătune: Con- 

drăchești, Drăgești, Florești, 

Gherdana și Ocheni. Situată pe 
"ambele latură ale rîului Poloci- 

nul, la 64 kil. departe de ca- 

pitala judeţului. 

Are o populaţie de 342 capi 
de familie, saă 1877 suflete, din 

cari 300 contribuabili, locuind 
în 314 case. 

Aici sunt 5 biserici: în Con- 

drăchești, Drăgești, Florești, 

Gherdana și Ocheni, deservite 

de 3 preoți şi 3 cîntăreți, 

„Locuitorii posedă: 100 boi, 

496 oi, 198 vaci și 16 cai.! 

Sunt 634 stupi.. 

In raionul com. 

zuri şi 3 mori de vint, 

Întinderea pămîntului arabil 

e de 1852 hect, 

Budgetul com. 

ma de 6197 lei 

nual. 

Școala datează în com. de 
la 1867. IE frecuentată de 3o 

se urcă la su- 

și 47 bani a- 

sunt 2 îia- |]   

5586 

copii, 29 băcți și 1 fată, din 

numărul de 229 copii, 118 biăcţi 

şi III fete, în virstă de şcoală. 

Este străbătută de șoseaua 

județeană, care se împarte în 
satele din prejur şi pe urmă 

trece prin Ocheni în tirgul Găi- 
ceana. 

Polocinul străbate com. prin 

centru, I£ brăzdată de dealu- 

rile : Drăgeştilor, al-Comorii, Ru- 

ginosul și Măţeani, 

Se mărginește cu com. Găi- 

ceana, la N.; cu com. Furuceșşti, 

la S.; cu com. Corni, la V. şi cu 

com. Negulcști, la E. 

Condrăchești, sa, face parte 

. din com. cu același nume, jud. 

Tecuciii. Situat la N. com,, la 

I kil. și Soo m. departe de re- 
şedinţa ci, 

Are o populație de 44 capi 

de familie, saii 252 suflete, lo- 

cuind în 42 case. 

Satul mai înainte se numea 

Giorzeşti ; în. urmă a luat nu- 

mele de Condrăchești, de la fa- 

milia Condrache care a fost 

proprietară aci. 

Locuitorit îi zic «Satul-lui- 

Condrache». 

Are o "biserică, cu hramul 

Ioan Botezătorul, care este fă- 

cută în 1800, Martie 17, de 

loan Panoşatu, după cum se 

găseşte scris în Penticostariu; 

tot aci se vede că satul se nu- 

mea pe la 1809 Giorzeşti și în 

urni Condrăcheşti. De la fa- 

milia Condrache se păstrează un 
pomelnic din 1835. 

În mijlocul bisericei se află 

mormintul lui Ștefan Beldiman 

(+ 1867) şi soţia sa Anica ( 

1539). 

Condrea, sa, în partea de N.- 

IE. "a com. Lunca - Banului, pl. 
Prutul, jud, Fălciă, așezat pe 

“malul drept al Prutului, încon- 

jurat de bălți și supus inunda-   
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țiilor. Și-a luat numele de la un 

bătrin răzăș, numit Vicol Con- 

drea, care sa stabilit pentru . 

piima dată în acest loc pe la: 
anul 1804. 

Locuitorii acestui sat în nu- 

măr de 9 familii, cu 3o suflete, 

din cari 7 contribuabili, au ră- 

zăşie căpătată în trupul moşici 

Măldăreni, de pe timpul Hat: 

manulai Costache Ghica, după 

cum ne spun bătrinii. Această 

moșie sc află astăzi pe proprie- 
tatea Telemăneștilor. 

Condrea, sat, face parte din co- 

muna Umbrărești, pl. Birladului, 

jud. Tecuciii. E situat în par- 

tea de V. a com,, la o depăr- 

tare de 2!/: kil. de reședința ei. 

Populaţie: -75 capi de fami- 

lie, sait 198 suflete. 

Are o școală, frecuentată de 

30 copii, 29 băcţi şi 2 fete. 

Biserica, cu hramul Sf. Voc- 

vozi, este făcută de locuitori, 

din lemn, în locul alteia foarte 

vechie. 

Actala s'a reînoit în 1834: 

Satul Condrea avea înainte 

mai mulți locuitori, dar, din cau- 

za inundațiilor Siretului, ei s'a 

mutat în satul Salcia. Locuito- 

rii sunt vechi răzăși, 

Condrea, parte din șesul Prutu- 
lui, ce se află în 'raionul satului 

Condrea, com. Lunca-Banulai, 

pl. Prutul, jud. Fălciu. 

Condrea, Dorobănțeşti, sati 
Fotache, a doua gură de 

ocnă, deschisă în com. Slănicul, 

plasa Vărbilăul, jud. Prahova, 

după încetarea funcționărei ce- 

lei de la: Mihai Olteanu. A- 

ceasta vine în josul celci d'în- 

tiiii ocne, la o distanță cam de 

S00 m. 

Până acum vr'o 12 ani crai 

sturii de sare afară. Sarca e 

foarte albă și mai densă ca cea
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de la ocna Mihaiii Olteanu. A- 
pa din gura acestei ocne este 

foarte sărată și serveşte la băi 

-pentru oamenii bolnavi de reu- 

matizm. 

Condreni, sat, în com. Vinători.- 

Neamțului, plasa de Sus-Mijlo- 

cul, jud. Neamţu. IE situat pe 
valea pîrîului Neamţul, în apro- 

piere de Cetatea-Neamţului, Sc 
mărgineşte spre V.-S. cu satul 

Lunca; spre, N.-E. cu Cetatea- 

Neamţului; spre 5. cu satul Vi- 

nători, de care se desparte prin 

pîriul Neamţul şi prin ambii a- 

fluenţi ai acestuia: Nemţișorul 

şi Ozana. 
Terenurile sale sunt deschise 

în valea riurilor, ridicindu -se 

drept către N. în terase consi- 

derabile dela 300—400 m. d'a- 

supra nivelului. 

Vatra satului are o întindere 

de 123 hect., 86 fălci şi 60 pră- 

jini. Populaţiunea se urcă la su- 
ma de 157 suflete, sau 35 capi 

de familie, din cari 8 vădane, 

10 nevolnici. Loc. se îndelet- 

nicese cu lucrarea pămîntului 

și creşterea vitelor. 

"În acest sat se află: o vel- 

niță, 4 mori deapă şi 2 pive pen- 

tru făcutul suemanelor. 

Numărul contribuabililor: 35. 

- Vite sunt: 200 capete, dintre 
cari: 115 vite mari cornute, 10 ! 

cai și 33 rimători. 

Condreoaia, șes, în com. 'Ple- 

şești, jud. Succava. 

Condreşti. V. Telejna-d.-s., sat, | 

jud. Vaslui. 

Condrii (Izvorul-), izvor, curge 
din Poiana- Condrii, com. Star- 

Chiojdul, plasa Teleajenul, jud. 

Prahova; ia direcția S.I:. și se 

varsă în girla Bisca-c-Cale, tot 
în raionul comunci Star-Chioj- 

dul, 

7 

mei, cu 

  

Condrii (Poiana-), poiană, pe 
plaiul Chiojdului, în partea de 
N. a com. Star-Chiojdul, plaiul 

Teleajenul, jud. Prahova. Ser- 
vește de izlaz pentru vitele loc. 

Condroaia, gir/ă. Izvorește din 
pădurea Dumeșştilor, de la lo- 

"cul numit Impuţita, jud. Vas- 

luii ; trece pe teritoriul com, 
Todireşti, din pl. Fundurile, şi 

la satul Hucul, se varsă în riul 

Birlad: “ 

Conduleşti, ma/afla, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Motrul-d.-s.; ţine de 

com. rur. Broşteni. 

Condurache, vzo:/ă, jud. Bo- 
toșani, pe podișul Novaci, spre 

E. de satul Biznoasa, comuna 

Zlătunoaia, pl. Miletinul- Tirgul. 

Conduratul, cor. rur., pl. Cri- 

covul, jud. Prahova. Se numea 
în vechime Tătărăi-Conduratul. 

„Este situată pe loc șes, la 
40 kil. departe de capitala ju- 

dețului și la. 20 kil. de a plășei. 

N'are nici un cătun alipit. 

Arc o populațiune de 845 lo- 
cuitori, 410 bărbaţi şi 435 fe- 

172 capi de familie; 

sunt 154 contribuabili; 168 case 
de locuit. | 

In comună eo singură bise- 

rică, zidită în anul 1848, pe 

ruinele, unei vechi biserici, de 

Costache Filipescu. S'a repa- 

rat, în 1872, de locuitori. liste 

deservită de un singur preot. 

Locuitorii se ocupă numai cu 

agricultura, Produsul agricol îl 

desfac la orașul Plocști și gara 

orașului Mizil, 

Locuitorii s'aii împroprietărit, 

parte la anul 1864, parte la 

anul 1879. Cei d'întiii ai pri- 

mit pămînt din moșia fostă a 

d-lui Ion Otetelişanu, iar cci din 

urmă pe a Schitului- Țigănești. 

In total s'a'dat 465 hect. |   

Școală există în coniună de 
la 1871, dar regulat fuicțio- 
nează de la 1889. S'a frecuen- 

tat în anul 1895: de 60. băețţi, 

din numărul de 190 copii, 96 
băeţi şi 94 fete, cu virstă de 

şcoală. Cu întreținerea persona- 
lului se cheltuește anual 1080 

lei. Ştii carte 48 bărbaţi și 12 

femei. 

Toată suprafaţa comunei ce 

de 1495 hect, Pămintul nu € 

tot prielnic, fiind și sărături, 

Comerciul se face în comună 

de 3 cîrciumari. 

Veniturile comunei, afară de 

drumuri, se urcă la 3815 lei şi 

cheltuelile la 2796 lei anual. 

In comună sunt şosele veci- 

nale spre: Colceagul, Fintinelele, 

Degeraţi, Fulga, Mizil și Baba- 

Ana. 

E brăzdată de două movile 

şi udată de o singură girlă ce 

vine din com. Vadul-Săpat, 
Se mărginește cu moșiile: Da- 

ba-Ana, Mizilul, Degereţeanu și 

Colceagul. 

Conegi. V. Orășeni sat, comuna 

Curtești, pl. Tirgul, jud. Boto- 

ani. 

Conegi, dea, lingă satul Oră- 

şeni, com. Curtești, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani. Sc zice că nu- 

mele i-ar veni de la cei d'in.. 

tii locuitori stabiliți în 'vale, ve- 

niți din Transilvania şi cari se 

numeaii Conegi; ci ai format 

satul care pe urmă a luat nu-. 
mele de Orășeni-din-Vale. 

Conegi, zale, între dealul Cone- 

gi și Dcalul-Vici, pe teritoriul 

satului Orăşeni, com. Curtești, 

_pl. Tirgul, jud. Botoşani, 

Coneşti, cătun, pendinte de co- 
muna Mihăcşti-d.-s., pl. Şcrbă- 

neşti, jud. Olt, situat pe valea 

" piriului Călmăţuiui. şi dealurile
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lui. Are o populaţiune de peste 
400 locuitori, maioritate moş- 
neni, posedind 850 hect. ara- 
bile. Ei ai: 104 boi, 39 vaci, 
45 cai, 180 oi, 20 capre și 05 
porci. 

Aci se află o biserică, deser- 
vită de 2 preoţi și 2 cîntăreți. 

Congaz, com. rur., situată în par- 
tea centrală a jud. Tulcea și 
nordică a plășei Babadag, pe 
priul Teliţa, 

" Numele săi este „turcesc, și 
însemnează Satul- Sîngelui, din 
cauza unei lupte sîngeroase, dată 
aci între Turci și Ruși, la 1829. 

Se mărginește la N. cu com. 
Cataloi; la E. cu Agi-Ghiol și 
Sari-Chioi; la S. cu Zebil și 
Babadag; la V. cu Armutlia și. 
Nalbant. 

- Relieful solului e accidentat 
de dealurile: Sari-Tepe, cu vir- 
ful Sari-Tepe (79 m.), la N.-V,, 
cu finețe; Ciatal-Bair (156 m.), 
Orta-Bair (170 m.), Taș-Bair, la 
NE. cu tufărişuri; Tugarlea- 
Bair, Dealul-din- Fundul. Găva- 
nului (167 m.), la S. şi S-E, cu 
semănături; Denis-Tepe (266 
m.) la V. Movile sunt nume- 
roase, între cari: Ploschili (121 
m.), Cudoii (116 m.), Toximim 
(15 m), la S-E. sunt natu- 
rale. 

Apele cari o udă sunt: pi- 
riul Taiţa și valea Teliţa la 
S.-V.; izvorul Teliţa, la E; Va- 
lea-Izvorului, cu afuentul săi 
valea Hagilar, prin mijloc. 

Bălți sunt: Coada-Bălţii, o 
prelungire a lacului Babadag, 
şi Toprac-Chiopru, la S$. 

Cătunele cari formează co- 
muna sunt: Congaz, reşedinţa, 
la E., pe pirtul Teliţa; Hagilar, 
la 5 kil. spre N.-V, pe piriul 
Hagilar; Satul-Noi, la 7 kil., 
spre S.V., pe piriul Taiţa, 

Întinderea com. e de 10ş00 
hect., din cari 122 hect. vetrele   
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satelor, 7300 hect. ale locuito- 
rilor, 3178 hect. ale statului, 

Populaţia e amestecată; sunt 
357 familii, sai 1800 suflete, 

* din cari 400 bărbaţi, 352 femei 
şi 1045 copii; dintre aceştia 
sunt: 391 Romini, 1376 Bul- 
gari, 2 Ruși, 5 Greci, 14 Ger- 
mani, 18 Armeni și 3 Evrei. 

Sunt 359 plugari avînd: 300 
pluguri; 2200 capete de vite; 
15 mori de vint. 

Pămîntul e foarte prielnic cul 
turei. 

Veniturile comunei sunt de 
7792 lei şi cheltuelile de 7600 1. 

Sunt 415 contribuabili. 
Comerţul e activ; se importă 

manufacturi și se exportă ce- 
reale, vin şi vite. 

Drumuri sunt: calea naţio- 
nală Tulcea-Constanţa, prin mij- 
loc, și drumuri comunale la Ba- 
badag, Armutlia, Zebil, Sari- 
Chioi și Agi-Ghiol. 

Biserici sunt trei : una în Con: 
gaz, cu hramul Nașterea-Maicii- 
Domnului; a doua în Hagilar, 
cu hramul Adormirea şi a treia 
în Satul-Noii, cu hramul Intra: 
rea-in-Biserică, zidite de locui. 
tori; ai 10 hect. pămînt de fie- 
care; sunt deservite de 3 preoţi 
și 4 cîntăreţi. 

Școli sunt două, una la Con- 
gaz şi a doua în Hagilar, fon- 
date de comună 'și avînd fie- 
care 10 hect. pămînt. Instrucţi- 
unea se predă de 3 învăţători, 
la 148 elevi, 

Congaz, sa/, în jud. Tulcea, pl. 
Babadag, căt. de reședință al! 

„com. Congaz. E așezat în par- 
tea nordică a plășei și estică a 
comunei, pe ambele maluri ale 
pîriîului Telița. Are o întindere 
de 122 hect. și o populaţie de 
315 familii, saii 1289 suflete. 

Congaz-Bair, dea/, în jud. Con- 
stanţa, pl. Medjidia, pe terito-   
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riul com. rur. Medjidia. Este 
o ramură a dealului Tabia-Fran- 
țuzească ce se îndreaptă spre 
V., avînd o direcțiune generală 
de la S.-E. spre N.-V. Brăz- 
dează partea centrală a plășei 
și cea vestică a comunei, Are 
o înălțime de 120 m. și este a- 

„_coperit în cea mai mare parte 
cu fineţe și pășuni. Ici şi colo 
ciți-va arbori risipiţi, arată că, 
înainte, întinse păduri acope- 
reaii acest deal. Pe la partea 
lui de E. trece drumul ce duce 
de la Medjidia la Mamut-Cuiusu. 

Constandachi, șes, lingă dealu- 
rile Obrijeni, Mohorita. şi Rața, 
din com. Sinești, pl. Cirligătura, 
jud. Iași, 

Constandii (Valea-), va/z, în 
jud. Buzăi, comuna Gura-Să- 
rății, căt. Nenciuleşti. Se scurge 
în Izvorul- Dulce. 

Constantin-Mămăligan, va/e, 
în jud. Vlașca, ce începe din 
moşia Trestenicul-d.-s. și se scur- 
ge în valea Trestenicul-d.-j. 

Constantineşti, com. rur., în jud. 
Olt, pl. Vedea-d.-j. Este situată 
pe gîrla Plapcea-Mare, la 20 kil. 
«de capitala judeţului şi la ro 
kil. de a plăşei.. 

Are o populaţie de 120 capi 
de familie, saii 596 suflete, din 
cari 168 contribuabili; locuesc 
în 142 case, 

In com. e o biserică, fondată 
pe la 1813 și de atunci reparată, 
avînd ca ctitori pe Crăciun Io- 
niţă, Filip Olteanul și alții; e 
deservită de 1 preot, plătit de 
com. şi de locuitori, 

Sunt 5 croitori şi 2 timplari. 
Ei vînd produsul muncei lor la 
orașele Slatina și Pitești. 

Vite sunt: 42 cai și epe, 300 
boi, 12 capre, 1500 oi și 260 
rimători.
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Locuitorii sunt moșneni, a- 
fară de 20, cari s'aii împroprie- 
tărit la 1864 pe 45 hect., pe 
moşia d-lui Ciocaneli. 

Școala există în com. de la 
1860. Clădirea e bună și e pro- 
prietate particulară. Se frecuentă 
de 38 copii, din numărul de 98 
în vîrstă de școală. Cu întreți- 
nerea ei statul cheltuește anual 
756 lei. Știu carte 79 bărbaţi 
și 2 femei. 

Comerciul se face de 3 cir- 
ciumari. 

Veniturile sunt în sumă de 
2668.23 lei anual. 

In comună se află numai o 
șosea comunală care-i înlesnește 
comunicația spre S. cu comuna 
Mogoșești. In partea de V. este 
un deal, cu direcţia de la N. 
la S., în lungime de 4 kil., pe 
care se cultivă cereale și pu- 
ţine vii. 

E udată de girla Plopcea- 
Mare, de la N. la S., girlă în 
care se varsă văile: Plopul, Con- 
dia și Gorganea. 

Se învecinește la N. cu com, 

Poborul și Albeşti; la S. cu 
com. Mogoșești; la E. cu com. 

Tătărăi și Scornicești; şi la V. 

cu com. Qporelul. 

Constantinești, cătuu, pendinte 

de com. Suţești, pl. Ianca, jud. 

Brăila. E situat la N. com. şi 

la 7 kil. depărtare. Populaţia 

sa e de 76 capi de familie, sai 

310 suflete. Știu carte 33 per- 
soane, nu știi 277. | 

Are o școală mixtă, înființată 

la 1885 și frecuentată de 15 elevi. 

Constantineşti, ma/ala, în com. 

rur. Padina-Mare, pl. Dumbrava, 

jud. Mehedinţi. 

Constantineşti, dea, în. raionul 
com. Constantinești, pl. Vedea- 

d.-j., jud. Olt, pe care se cul- 
tivă 2 hect. vie. 
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Constanţa, jude/, unul din cele 
două judeţe ale Dobrogei. “ 

Și-a luat numele de la reșe- 
dința sa, orașul Constanţa, cel 
mai însemnat port și singurul 
chiar al Romîniei la Marea-Nea- 
gră (exceptind Sulina, care e 
un port de transit fluvial-ma- 
ritim; Mangalia mai nici so- 

cotindu-se ca port). Înainte de 

anexarea Dobrogei, se numea 
Kiustendge; așa îl cunoșteai și 

străinii; acest nume îi vine tot 

de la orașul Constanţa (vechia 

Tomis) căreia Turcii îi ziceai 

Kiustendge, sai Kiustengea care 

de sigur e o modificare a nu- 
melui antic Constanţa saii Con- 

stantziana, precum se numea în 

epoca bizantină orașul Tomis. 

Topografia. —]ud. Constanţa 

este așezat în partea estică-extre- 
mă a regatului Romin, între Du- 

năre și Mare, şi în partea meridiv- 

nală a peninsulei Dobrogea. 

Este situat între 240 ş3'şi 260 

36' longitudine orientală (0% la 
Paris), adică de la fortul Arab. 
Tabia de lingă Silistra pănă la 
gura Periteașca (cominicaţie a 

lacului Sinoe cu Marea), și în 

tre 430 44 şi 449 58' latitudine 
- boreală saii septentrională, adi- 

că de la. punctul Ilanlic-Tepe 

la piciorul sudic al Movilei-Ca- 

zacilor, pe malul Dunărei. 

Cea mai mare lărgime a ju- 
deţului de la V. la E. este de 
la Arab-Tabia la capul Tuzla, 

măsurind 117 kil. Diagonalele 

sale cele mai lungi sunt: 1. de 

“la S.V. la NE, adică de la 
Arab-Tabia, de lingă Dunăre, 

la gura Periteașca (gura lacului 

Sinoe în Mare), avind 150 kil. 
lungime; 2. de la N.-V,, la S.- 

E., adică de la Movila. Cazaci- 

lor lingă Dunăre pănă la mo- 

vila Ilanlic-Tepe de lingă Mare, 

cu o lungime de 140 kil. Alte 
linii mai însemnate sunt: 

a) De la N.-V. spre S.-E.:   
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1. de la Movila - Cazacilor la 

gura Periteașca, avînd 75 kil. 
lungime ; 2. de la Cernavoda 
la Constanţa, 56 kil. în linie 

„dreaptă; 3. de la Arab-Tabia 

la movila Ilanlic, 115 kil; 4. 

cea mai mică lățime este .de la 
satul Boazgic la satul Mamaia, 

cel dintii pe Dunăre, al 2-lea 
pe Marea-Neagră, de 44 kil. 

d) De la S:V. spre NE: 
1. de la Arab-Tabia la Movila- 

Cazacilor, 120 kil.; 2, de la 

Ilanlic-Tepe la gura Periteașca, 
100 kil.; 3. de la Copucci 

(pe hotarul Bulgariei) la vîrful 

Atmagea (400 m.) (la hotarul 

județului Tulcea) cu 135 kil.; 
4. cea mai mică lungime e de 

la movila Cara-luc (pe hotarul 

Bulgariei) la virful Șeremct (pe 
hotarul județului Tulcea), de 65 
kilometri. 

€) Linii cari pleacă de la ora- 

şul Constanţa: 1. la gura Peri- 

teașca, 52 kil.; 2. la Sultau-Bair 

(Atmagea) 35 kil.; 3. la Hir- 

șova, 80 kil., 4. la Cetatea-Oii, 
88 kil; 5. la Boazgic, 54 kil; 

6.la Cernavoda, ş6 kil., şi în. linie 

dreaptă pe calea ferată 62 kil,; 

7. la Rasova, 58 kil.; 8. la Os- 

trov 105 kil.; 9.la Arab-Tabia, 

112 kil; 10. la movila: Cara- 

luc, 63 kil, și la virful Docuzaci 

(pe hotarul Bulgariei), 65 _kil.; 
II. la Cuzgun, 683 kil., 12. la 

Mangalia, 42 kil.; 13. la Ilanlic- 

Tepe, 53 kil.; 14. la Medjidia, 
32 Kil, 

d) Dacă considerăm orășelul 

Medjidia ca centrul geografic al 

judeţului, după cum e şi cen- 

trul agricol, avem atunci mai 
multe linii-raze plecînd: 1. spre 
Constanţa 32 kil.; 2. la capul Mi- 
dia, 35 kil.; 3. la gura Periteașca, 

67 kil.; 4. la Seremet, 27 kil.; . 
5. la virful Atmagea, 77 kil.; 
la Movila-Cazacilor, 83 kil.; 7. la 
Cetatea-Oii, 66 kil.; 8. la Hir- 

şova, 58 kil.; g. la Boazgic, 23
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lil; 10. la Cernavoda, 24 kili;. 
II. la Rasova, 26 kil.; 12. la 
Ostrov, 75 kil.; 13. la Arab-Ta- 
bia, 52 kil.:; 14. la movila Cara- 
luc, 38 kil:; 15. lavirful Docu- 
zaci, 50 kil.; 16. la Copucci, 57 
kil.; 17. la Ilanlic-Tepe, 63 kil.; 
18. la Cuzgun, 40 kil.; 19. la Man- 

galia, 55 kil.; 20. la căpul Tuzla, 

qq kil. 

e) Distanţele în linie dreaptă 
dintre comunele urbane, afară 
de cele menţionate mai sus, 
sunt următoarele: 1. de la Hir- 
șova la Cuzgun, 66 kil.; (pe 
drum, 82 'kil.); 2. de la Hirşova 
la Ostrov, So kil. (pe drum, 124 
kil.), 3. la Cernavoda, 40 kil. 
(53 Ril., pe drum); 4. la Man- 

„galia, 115 kil.; ş, de la Cerna- 
voda la Cuzgun, 30 kil; 6. la 
Ostrov, 60 kil, (7r'kil. pe drum); 
7. la Mangalia, 75 kil; 8. și la 

. Cuzgun la Ostrov 35 kil.; 9. la 
Mangalia, 70 kil.; 10, de la Os- 
trov la Mangalia, 10ş kil. 

Suprafaţa totală a județului 
Constanţa este 'de 6058 kil. p. 
sai 60581 hect., sai 1210762 
pogoane. Din această întindere 
Ao este ocupată: de Dunăre, 
girle, bălți şi stufuri, Io este 
ocupată cu păduri şi crînguri, 
1/;5 este ocupată de vetrele sa- 

telor. - 

„Teren neproductiv, sunt 35509 
hect.: vetrele satelor şi orașslor, : 

15782 hect., cu 20376 case și 

clădiri ; bălți, mlăștini, drumuri, 

ctc., 19527 hect, 

Teren productiv sunt 570732 
hect. ale statului și proprictari- 
lor: 171637 hect.; ale locuito- 
rilor: 399095 hect.. 

Hotarul amănunțit al jude- 
țului Constanţa este următorul:   plecînd după malul drept al Du- 

. nărci, de la E. de orașul Silis- ! 
tra, la N. de fortul Arab-Tabia, | 
hotarul o ia mai întîiă spre E., | 

- urmind într'una malul cel înalt, ! 
stincos și ripos al Dunărci, tre- | 

cînd pe la N. de orășelul Os- 

trov saii Silistra-Nouă, până în 

dreptul satulni Bugeacul, de 
unde se îndreaptă spre NE, 

trecînd pe la N. de lacul Gir- 
lița și la N. de satul Pirjoaia, 

pănă la ustrovul Pirlitul, pe urmă 

spre LI. pe la Nordul lacului 

Oltina; de „la poalele movilci 

Oltina se dirige din noi spre 

NE. pe la N. de lacul și sa- 

tul Mirleanul, pănă la Măgura- 

. Drăgaicii, de unde trece spre 
E, pe la N. de balta Vede- 
roasa, pănă: la satul Rasova, 

pe urmă spre NE. pe la V. 
de Cochirleni, Cernavoda, Sei- 

meni-Mari și Mici; de la Boaz- 
gic apucă spre N.-V. pănă la 

Topal, de lîngă care o ia din 

noi spre N-V. pe la V. de 
Hirșova, pănă la Cetatea-Oii; 

făcînd un mare are de cere 

spre E. pănă la cotul. Cluciul, 
se îndreaptă spre NE. pe la 
V. de satele Ciobanul, Girlici, 
Dăeni, Ostrov şi se opreşte la: 
poalele sudice ale Movilei-Ca- 
zacilor; în tot acest parcurs a 
avut direcţia generală de la S.- 
V. spre NE. și a urmat cur- 
sul Dunărei, coprinzînd însă şi 
mai multe insule. De la poalele 
sudice ale Movilei-Cazacilor, ho- 
tarul își schimbă direcția, luînd 
pe aceea de la N-V. spre S.- 
E., îndreptindu-se spre Mare; 
acest hotar, de la Mare spre 
Dunăre, este acesta: de la gura 

Periteașca (comunicaţia lacului 
Sinoe cu Marea) se îndreaptă 
spre S.V., taie lacul Sinoec și 

sc oprește la poalele ruinelor 
vechci Istropolis (de pe lingă teri- 
toriul comunci Cara-lMarman), se 

îndreaptă apoi spre V. de lacul 
Tuzla, ale cărui maluri le urmează 

mercii, mai intii spre S., apoispre 

V., şi în finespreN., pela gura 

riului Peletlia, oprindu-sela 2 il. | 

“Spre N. de gura acestui piriii; 

apoi, spre V., într'o linic dreaptă,   

trece prin movila Duimgi, spre 

- N-V, urcă dealul Cascalai-Bair, 

iar de la poalele virfului aces- 

tuia, movila Pericli-lal-Tepe, o ia 

spre S.-V.,paralelcu șoseaua na- 

- țională Tulcea - Babadag. Con- 

stanța pănă dă de valea Alciac- 

Dere; face o întorsătură în dreptul 
sat. Seremet, trece prin Movila- 

lui- Toader, de unde se îndreaptă 

spre S.:V., taie piriul Casimcea 

saii Tașăul, ajunge la poalele 

dealului Cirișlic-Bair, urcă și 

scoboară dealul Şeremet-Bair, 

se îndreaptă spre V.,, taie dealul 

Cirișlic-Bair, urcă dealul Ghelin- 

"gec-Bair, de unde o iaspre N.- 

V., pănă într'un' virf al dealului 

Cara-Tepe-Bair, de unde duce, 

spre N.-V., pănă în piriul 

Casimcea, ceva mai sus de 

sațul Cirișlic, la locul unde pri- 
mește valea Curu-Culac saă 

Tocsof; de aci o ia spreN.-V., 

urcînd cursul piriului Casimcea 

pănă la afluența acestuia c1va- 

lea Ceatăl-Orman, se dirige spre 

N., trece pe la V. de satul Focsof, 

pe muchia dealului Tașii-Culac, pe 

urmă spre V., pănă dă iar de pîriul 

Casimcea, pe care îl trecela con- 

fluența- sa cu piriul Rimnic, la 

locul numit Podul-lui-Gogoncca 

și Moara-Cocoanci, urcă dealul 

Arman-Tepe, într'o direcţie N.- 

N.-V., trece prin movilele Manca- 

Tepe-Dermen și Ciuciuc-Chioi ; 
în dreptul satului Ciuciuc-Chioi 

sc îndreaptă iar spre V., iar de 

la capătul văci Mandalilc-Dere, 

spre N., pe la. poalele dealu- 
lui Dulgherul, trece prin movila 

Turbencca, printre satele Casim-. 

cea (Lulcea) şi Curudgea, taie 

dealul' Turbencca, urcă dealul 

Turbencea-Bair, de unde apoi o 
ia direct spre E., pănă lingă 

satul Ciauş-Chioi, pe urmă spre 
N. pănă pe dealul Mişelic-Bair, 

apoi spre N.-E., taie piriul 

Iagi-Omer, dealul Batacla-Bașa, 

dealul Periclic, tăind spre N,
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valea Caiculac, valea Baş-Punar 
“sati Slava; merge pe muchea 
dealului Baș-Punar, pănă într'o 
direcție N.-V., străbate dea- 
lul. Cirişliva şi se oprește în 

pădirosul deal “Topolog, nodul 
central al dealului d'împrejur; 
de aci hotarul se îndreaptă spre 

V., pe muchiile dealurilor Sul- 
i tan-Bair, 

lurile Canat-Caifa, și Ghiun-Ghi- 
urmeș, pănă în dreptul satului 

'Urumbei; spre N.-V. paralel cu 

"cursulpiriului Aigăr-Ahmet,trece 
“prin satele Coium-Punar şi Aigăr- 

Ahmet, taie dealul Sinărtaş-Te- 

pesi, merge pe la poalele sudice 

ale dealului Ghium-Ghiurmeș, pe 

care, la capătul Văei-Ulmilor, îl 

„urcă și îl cobuară într'o direc- 

. ţiune nordică, taie valea Hagil 

ȘI în sfirşit se îndreaptă spre 

V. şi se opreşte pe malul Du- 

nărci la 2 kil. mai jos de satul 

Ostrovul, la poalele sudice ale 
Movilei-Cazacilor. * 

In partea răsăriteană, hotarul 
județului îl face Marea-Neagră, 

de la gura Periteașca la movila 

-anlic-Tepe, pe o lungime de 
„-122 kil. şi cu o direcție gene- 
- sală de la N.-E. spre S.-V. De la 

gura .Periteașca se îndreaptă 
- mai întiiu spre S..V. pănă la 

“capul :Midia, aproape în. linie 

dreaptă pe la răsărit de lacul 

Sinoe, stupul Cituc, satul Cara- 

Harman, prin gura Boazului (co- 

municație sudică a lacului Sinoe 

cu M.-Neagră); de la capul Midia 

o ia spre V., formînd un felde 

baie numită. baia Midia, apoi 

spre S.-V., spre S$. și spre 

S..E. pănă la promontoriul Con- 

stanţa, mergiînd pe la E. de 

lacurile Tașăul şi Sirt-Ghiol și 

satele Mamaia, Palaz şi Anadol- 

Chioi; de la promontoriul Con- 

stanța, hotarul, tărmul Mării, 

descrie următoarea linie sinuoasă 

w, în a cărei convexitate superi-. 

Ghiolgic - Bair, apoi. 
„spre S.-V., urcă și coboară dea: 
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oară sc află orașul Constanţa și a 

cărui concavitate inferioară este 

ocupată de golful și portul Con- 
- stanţei; o ia în urmă, aproape în 

linie dreaptă, -spre S.-S..E., pănă 

la capul Tuzla, pe la Est de 
lacurile și satele Agigea și Te- 

chir-Ghiol; de la capul Midia, ho- 

tarul se îndreaptă spre S..V, 
pănă la punctul Ianlic-Tepe. In 

partea sudică hotarul este format 
de o linie imaginară despărțind 

Dobrogea -romină de cea bul: 

gară, cu o lungime de 14SKil., 

o direcţie : generală de la S.E, 

spre N.-V. Plecînd de la virful 

Hlanlic-Tepe (33 m.), de lingăpi- 
“chetul No. 31, hotaruloia spre 

V., ţinînd muchea dealului A- 
cangi, trece pe la S.: de satul 
Ilanlic, de movila Cialt-Mezarlic, 

pe la N. de 'movila Acangi-Te- 

pe și satul Acangi (Bulgaria), 

taie valea Acangi, virful Ca- 

„ciamac, pichetul No. 5, lîngă 

ruinele Caciamac (Bulgaria), de 

unde apucă spre N.V., tăind 

văile Papucei și Chadi-Chioi, pe 
“la N. de movila Cara-Tepe (Bul- 

garia), urcînd şi coborînd deaiuri- 

le Cadi-Chioi şi Hoșcadin, pe la 5. 

de. satele Cadi-Chioi și Hoşcadin 

şi . Valali, pănă în valea Ciuciuc- 
Dere-Culac; de aci merge spre 

V. pănă la -virful lurtluc-Tepe, 

pe muchea dealurilor Valali și 

Murfateea-Cairac, pela Sud de 

satele Daulu-Chioi şi Canli-Cicur; 

din virful de mai sus hotarul 

„se îndreaptă spre S.-V. pănă la 

virful Docuzaci, tăind Valea-Iz- 

vorului, ţinînd muchiile dealuri- 

“lor Bair-luiucși Deri-Chioi, tăind 

„valea Cerkez-Chioi, pe la 1 kil. 

spre S. de satele Dere-Chioi și 
Cerchez-Chioi, urcă şi urmează 

muchea Dealului-Morii și a culmei 

Docuzaci, trecind prin virful Mo- 

vilei-Mari şi, pe la 2 kil. spre 

S.-V. de satul Docuzaci, din 

„virful Docuzaci, hotarul se di- 

rige spre N.-V., ţinind tot dea-   
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ul Docuzaci, tăind valea Ar- 

mutlia, pe ale 1! kil. spre V, 
de ruinele satelor Artmutlia şi 

Aţi-Sadic, merge pe muchea dea- 

lului Hairam Chioi, taic valea cu 

același nume, pe la 2 kil. spre 

V. de satul Iairam-Chioi, dealul 

Calaigi, trecînd prin virfurile - 

Calaigi (200 m.), Liuli (140 m.), 
movila Sevendic (195 m.), ţine 
muchea dealului Sevendic, tăind 

„văile Cogea-Ceair și arim-Culac, 
pe la 1! kil. spre Vest desa- 
tal Sevendic și spre Est de sa- 

tele Hasameca și Deli-lusuf: Chu- 

ias (Bulgaria) și se urcă în vir- 
ful larîm-Bașa (196 m.); de aci 

hotarul o ia spre Ş.-V., urcînd și 

coborind muchea dealului Ghiol- 
- Punar, prin pădurea Sulei-Or- 
man, taie valea IEnișenlia și a- 

- diacenta ci, valea Hazarlic, pe 

la 112 kil. spre S$. de satele 

Hazariic și Enişenlia, urcă dea- 

lul Hazarlic pănă în virful Hazar- 

lic, de unde se îndreaptă spre 
$.5.-V. tăind valea Techir-Chioi - 

Ciair, urcind dealul Irasli-Bair, 

„străbătind lunca Dermen-Sîrti, 

valea Caralmus-Ugun-Culac, pe 

la 2 kil. spre Sud de satul Do- 

bromirul-din-Deal,: dealul Ca- 

ralmus-Orman-Bair, coboară în 

valea Terescondu-Ceair, pănă 

la, unirea ei cu valea Techi-De- 

resi-Ceair şi Ardalic-Ceair, taie 

aceasta din urmă la 1200 m. 

spre $. de satul Techi-Ceresi 

şi se urcă în virful Tuzla-luc 

al dealului Techederesi; din a: 

cest virf hotarul se dirige spre 

N.-V. pănă în virful Veli-Chioi ți- 

nînd muchea dealului Techide- 

resi-Air, taie valea Regep-Cuius- 

Ceair, la $00 m. spre Vest de 

satul cu același nume, urmează 

muchea dealurilor Cara-Peretlic- 

Artas și Siran-Culac-Bair, prin 

pădurea Chereșlic-Orman, trece 

apoi prin valea Satis-Chioi-Ceair, 

şi urcă virful Veli-Chioi; de aci 

hotarul o ia spre S.-E. de satul
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Veli-Chioi, pe muchea dealului 
Veli-Chioi-Bair, prin pădurile Ca- 
ra-Ali-Corusu, Iasi-Orman, Saidi- 
Orman, pănă în virful Ciriagi- 
Iuc al dealului Ciriagi-lol-Bair, 
de unde se îndreaptă spre V. 
pe la 1 kil. spre S. de sa- 
tele Garvanul-Mare și Garvanul 
Mic, pe muchiile ramificațiu- 
nilor culmnei Carvac-Bair, prin 
pădurea Berbotași-Orman, tăind 
văile Culac-Punar.Ceair, Dume- 
cican-Culac-Ceair, prin virful Gar. 
van, prin valea Cingine-Ceair, 
pe la poalele sudice ale dealu- 
lui Regene-Bair, valea Carvac: 
Cula-Ceair, virful Cuiuguc, al 
dealului Bei-Orman-Bair; de aci 
spre S.-V., urcînd şi scoborind 
dealuri și văi ca: valea. Chilege- 
Ceair, dealul Timbet-Bair, va- 
lea Punar-Orman-Ceair, dealul 
Șaban-Bair, pe la 1 kil. spre 
S. de satul Ese- Chioi, virful 
Opanez al dealului Mahalt. 
Orman-Bair; din acest virf ho- 
tarul se dirige spre N.-N.V,, 
tăind văile Mahal&-Orman-Ceair, 
Curu-Canara, dealul Ese-Chioi, 
dealul  Belezlichi- Sîrti, — pîrîul 
Pampurghiolgii, şi dealul Sa- 
rimesea-Bair, de unde ia spre 
V.-V.-N. pe muchea dealului de 
mai sus, prin movila Gabroviţa, 
tăind pîriul Almaliul la 2 kil. 
spre S.-V. de satul cu același 
nume; urcă și coboară dealul 
leral-Ceea-Bair în valea Rege- 
Deresi - Ceair, la pichetul No. 
5; de aci, spre N. trece prin 
valea Rege-Deresi, pe şoseaua 
națională bulgară Silistra-Var-: 
na printre ruinele forturilor 
Medjidia-Tabia (Bulgaria) şi A- 
rab-Tabia, face un-arc de cerc, 
lăsînd spre V. fortul Ilanlic- 
Tabia (Bulgaria) şi se aprește 
pe malul Dunărei, la Soo metri 
spre E. de orașul Silistra, 

Forma sa este aceea a unui 
trapez regulat, cu baza spre V.; 
cele două laturi mari paralele   
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Sunt: 1. de la Arab-Tabia la 
Ostrov 120 kil.; 2. de la 
Ilanlic-Tepe la gura Periteașca, 
100 kil,; cele-l-alte două sunt: 

3. de la Ostrov la gura Pe- 

riteașca, 75 kil.; 4. dela Arab- 

Tabia la Ilanlic-Tepe 11 şkil. Lun- 

gimea toată a perimetrului este 

de -410 kil., iara conturului to- 

tal de 782 Fil. 

Judeţul Constanţa se mărgi- 
nește la N. cu jud. Tulcea, la 
E. cu Marea- Neagră, la S$. 

cu Bulgaria, despărțindu-se prin 

contraforturile Balcanilor, și la 

V. cu județele Ialomiţa și Brăila, 
- despărțindu-se de cel d'întîii prin 

Dunărea-Mare, de cel de al doi- 

lea prin Dunărea-Nouă și cana- 
lul Măcinului sai Dunărea-Ve- 
chie. 

Orografia. — Jud. Constanţa 
este format, orograficeşte vor- 
bind, de o serie de platouri, de na- 
tură stîncoasă, cari se înlănțuesc 
unele cu altele, formînd prin u- 
nele locuri, mai cu. seamă prin 
partea V. şi S.-V.„văi (culac, al- 
cea, ceair) și dealuri, coline (bai- 

- Turi, iuiucuri, etc.) Aceste dealuri 
Sunt ultimele prelungiri ale mun- 
ților Balcani estici, cari își trimet 
ramificațiunile nordice, între Du- 
năre și Mare pănă aproape 
de delta bătrinului fluvii; ele 
formează o dublă terață, din 
care o parte de șiruri sai culmi 
de dealuri se îndreaptă spre 
V., împiedicînd prin caracterul 
lor stincos ca Dunărea să se 
verse mai repede în Mare. O 
altă parte, cea estică, mai puţin 
largă de cît precedenta, se des- 
făşură către Mare. 

Această dublă terață își are 
limita, sai, mai bine zis, mu- 
chea sai coama, reprezentată 
prin dealurile Murai-Bair, Cara- 
Omer-Bair, Sîrti-Bair, Hazaplar- 
Bair, Aiatan- Bair, Constanţa, 
Canara, Cara-Murat, Doroban- 
țul și Inșiratele, avind forma 
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unui arc mare de circonferință, 
cu convexitatea îndreptată spre 
Mare și împărțind teritoriul ju- 
deţului în două mari terațe: 
prima, cea vestică, balcano-da.- 
nubiană, mult mai largă, mai 
dezvoltată ; secunda, numită bal- 
cano- marină, îndreptată spre 
E. Ele se numesc ast-fel după 
direcțiunea ce urmează, atît 
dealurile şi ramificațiunile lor, 
din ce în ce mai mici spre 
Dunăre sati spre Mare, avînd 
aceeași tulpină comună: ondu:- 
laţiunile balcanice, cât şi după 
drumul ce urmează văile din- 
tre dealuri, cari se ridică: cele 
mai lungi și mai însemnate spre 
Dunăre, cele mai scurte și ne- 
însemnate, spre Mare. 

Teraţa balcano-dunăreană co- 
prinde tot Vestul, centrul și Nor- 
dul județului, cu o întindere de 
Sh din suprafața sa totală și 
anume plășile: Silistra-Nouă, 
Medjidia,  Hirșova, jumătatea 
vestică a plășei Mangalia și a 
plășei Constanţa. 

Putem divide această terață 
în trei altele mai mici: | 

4) Teraţa danubiană propriii 
zisă -saii vestică, stind în con- 
tact de-a dreptul cu fluviul şi 
reprezentată prin colinele: Os- 
trovul, cu virful Silistra (102 
m.); Coșlugea, cu virful Coşlu- 
gea (139 m.); Oltina, cu virful 
Oltina (140 m.); Mirleanul, cu 
virful Drăgaica-Măgura (10S m.); 
Rasova, cu virful Săpata (158 
m.); Cochirleni, cu virful Moş- 
Oprea (108 m.); Cernavoda, 
cu virful Defcea (131 m.); Sei- 
meni, cu virful Tibrin (102 m.); 
Boazgic, cu virful Seimeni (92 
m); “Topal, cu virful Olacul 
(125 m.); Ghizdărești, cu virful 
Trei-Movile (111 m.); Hirşova, 
cu virful Ciobanul (72 m.); Cișla, 
cu virful Cadi-Cișla (116 m.); 
Balgiul, cu virful Cinstitul (82 
m-); Girlici, cu virful Cioro-
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boaia (124 m.); Dăeni, cu vir- 
ful Roști (138 m.); și Ostrovul, 
cu virful Ostrovul (120 m.). 

d) A doua sub-terață, numită 
centrală, este la E. de prece- 
denta și este formată din ur- 
mătoarele: Almaliul, cu virful 
Almaliul (134 m.); Ese-Chioi, 
cu virful Ese-Chioi (144 m); 
Girliţa, cu vîrful Cuingire (171 
m.); Garvanul, cu virful Veli- 
Chioi (158 m.); Para-Chioi, cu 
virful. Cara-Arman (142 :m.); 
Cuzgun, cu virful Cuzgun (185 
m.); Enigea, cu virful Suatiue 
(158 m.); Copadin, cu virful 
Idris-Cuius (147 m.); Medjidia, 
cu virful Murfat (129 m.); Do- 
cuzol-Bair, cu virful Docuzol 

(09 m.); 'Tortoman, cu virful 
Taș-Punar (109 m.); Băltăgești, 

cu virful Cara-Tepe (107 m.); 
Inșiratele, cu virful Inşiratele 

(209 m.); Duligherul, cu virful 

Carnele (168 :m.); Turbencea- 
Bair, cu virful Turbencea (252 
m.), Calfa, cu virful Drăgan 

(302 m.); Ramazan, cu vârful 
Făgăraşul-Noi (228 m.); și Sul- 

tan-Bair, cu vîrful Doerani (392 

m.); cel mai înalt virf al jud. 
€) A treia sub-terață este 

reprezentată prin dealurile: Sa- 

ri-lol-Bair, cu virful Dobro- 

mir (209 m.); Dobromir, cu vir- 
ful Hazarlic (186 m); Ghiol- 
Punar, cu virful Iarim-Bașa (196 

m.); Schender, cu virful Ciali- 
Verde (176 m.), Hairan-Chioi, 
cu virful Armolia (182 m.); Do- 
cuzaci, - cu “virful XMlovila-Mare 

(200 m.); Cerchez-Chioi-Bair, cu * 
virful Cerchez-Chioi (187 m.); 
Ghiuvenli, cu virful Cazil-Alu- 

rad (165 m.); Enghez-Bair, cu 

virful Iribuler (125 m); Tirla- 

Bair (101 m.); Toprai-Sari-Bair, 
cu virful Elibe-Chioi (108 m.); 
Omurcea (120 m.); Hagi-Cabul, 

„cu virful Hagi-Cabul (101 m.); 

Carol, cu virful Dana-Chioi (130 
metri). 

3186 Afarele Dictionar (Geograţie, ta'. î, 
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Mai toate dealurile primei 

sub-teraţe, : cele cinci șase de 

la începutul celor'lalte două te- 
rațe, și ultimele trei ale teraţei 

a 2-a, sunt de natură stincoasă. 
Văile formate de ele sunt înalte 

şi prăpăstioase; ele merg ridi- 
cîndu-se în partea vestică, de la 

N. spre S., și în partea nord- 

estică de la V. spre E., atin- 

gînd în vîrful Doerani (aproape 

400 m.) punctul culminant al 
judeţului întreg. Cele din partea 
vestică și - sud-estică sunt aco- 

perite cu păduri frumoase, pă- 
șuni și livezi întinse; pe: cînd 

restul, cele din partea centrală, 

estică, şi cea nordică, excepție 

făcînd cele de N.-E., sunt lip- 

site de păduri, iar fineţele o- 

cupă întinderi nemăsurate; mo- 

vilele par ca niște sentinele în 

zare. 

Teraţa balcano-marină coprin- 

de restul estic, sud-estic și nor- 

dic al judeţului; dealurile cari 

compun această terață se dirig, 

toate de la V. spre I.pănă la 

malul Mării care este foarte a- 

proape de linia despărţitoare 

între cele două terațe, dună- 

reană și marină, în cît în unele 

locuri, d. ex. în dreptul Con- 

stanței, distanţa între Mare și 

culmea, principală este de 7—10 
kil. Ea ocupă 1/2 din întinderea 
totală a judeţului, și anume ju- 

mătăţile estice ale plășilor Con- 

stanța și Mangalia. . Inălţimea 
medie e de 75 m., mult mai 

mică de cit a teraţei danubiene. 

Culmile cari “compun această 

terață sunt, începînd de la $, 

spre N.: Muraci-Bair (170 m.), 

Cara-Omer, cu virful Cheragi și 

Ghiuvenii (152 m.), Sari-Ghiol 

(103 m.), Ilanlic, cu virful Ha- 
gilar (101 m.), Capucci cu vir- 

ful Copucci (114 m.), Mangalia, 

cu virful Capucci (82 m.), Tuzla, 

cu virful Tasli-luc (04 m.), Te- 

chir-Ghiol, cu vîrful Techir-Ghiol 

. 
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(S2m.), Aiatan-Bair, cu virful Ca- 

ramat-luc (74 m.), Constanţa, cu 
virful Ciatal-luc (71 m.), Canara, 
cu virful Izlam-Tepe (191 m), 

Cara-Murad, cu virful Cara-Mu- 

rad (103 m.), Cicracci, cu vir- 

ful Cicracci (82 m.), Tașăul, cu 
virful Cara-Tepe (161 m.), Cara- 
Harman, cu viriul Gargalic (93 

m.), şi Dorobanţul, cu virful Bel- 

Tepe (190 m.). 

Aspectul general al acestor 
dealuri diferă “mult de acele al 

teraței danubiene; aici o mo- 

notonie, o uniformitate obosi- 

toare domneşte pretutindeni, 

afară de cele 4q—5 de la început, 

„unde găsim. peisagii frumoase, 

stinci ocrotitoare de peșteri mi- 

nunate, ca aceea de la Manga. 

lia; altă-dată ati fost scăldate mult 

mai înăuntru de valurile Mării, 

care retrăgindu-se, a lăsat ca 
semn al domniei ci de odini- 

oară, lanuri sărate ca: Tuzla, 

Mangalia, Sirt - Ghiol, Tașăul, 

Gargalic, Sinoe. Sunt acope- 
rite cu sămănături și fineţe în- 

tinse; cu movile numeroase ce 

par ca niște sentinele uitate 
pe ambele platouri ale Dobro- 

gei. ” 

Movilele sunt, unele naturale, 

altele artificiale, adică făcute de 

oameni în amintirea unor fapte 

petrecute în vechime, altele se 

aseamănă cu movilele din Ru- 
sia; altele ai servit ca puncte 

de observaţiune ; cele mai multe 

sunt acoperite cu verdeață și 

se găsesc în partea sudică, sud- 

estică și centrală a judeţului. 

Tumuli sunt nişte ridicături 

de pămint, mai mult saă mai 

puțin înalte, cu care este pre- 
“sărat mai tot teritoriul Dobrogei 
și în special al județului Con- 

Stanța. Săpate, unele din ele 

ai dat la lumină medalii şi: 

bijuterii antice; altele însă aii 

fost cu totul goale. Este de ob- 

servat, că tumulii cei mici con- 

"70
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verg către un tumulus mai înalt 

de cît cele-lalte, și de pe care 

se vede în toate părţile, pănă 

la o mare depărtare. Această 

înălţime a servit ea oare ca 

observator în nemărginirea ste- 

pei, ori a suportat vre-o fortifi- 

cație? Tumulii, după publicistul 

Blondeau, puşi mai în tot-d'a- 
una pe liniile crestelor valurilor 

şi pe drumuri, ar fi, în același 

timp, indicatori de drumuri, 

observatori, morminte. Este con- 

statat că mulți tumuli ascund 

morminte, bunioară cele din 

Rusia sudică și Valahia estică 

unde sunt foarte numeroși; une 

ori ci sunt puși pe linia de 

despărţire a apelor. Nu este 

probabil ca ei să fi servit în 

acelaș timp și ca „morminte și 

ca observatori, 

Hidrografia. —]ud. Constanţa 

este udat de Dunăre și de Marc; 

are păraie numeroase și întinse 

lacuri, atit cu apă dulce cît! 

și cu apă sărată, este, com: 

parat cu județul Tulcea, cu care 
împreună formează Dobrogea 

romînă, mai puţin favorizat de 

„cit acesta; unde în jud. Tulcea 
piraiele, girlele, lacurile, sunt 

mai numeroase, mai abundente 

„în apă, întreţinind mai peste 
tot județul o umiditate bine 
făcătoare, cari îl scutesc de 

secetele, uscăciunile și ariditățile 
județului Constanța. Totuși, ace- 
sta stă mai bine în hidrografie 

de cît multe județe din ţară, cum 
depildă: Ialomiţa, Vlașca, Brăila, 
Covurluiii, etc., cu toate că ace- 
stea sunt mai productive de cit el, 
lucru care depinde însă de consti- 
tuția geologică a solului, EI 
depinde de două basinuri:. al 
Dunărei și al Mării-Negre. 

Basinul Dunărei ocupă exact 
întinderea teraței balcano- du- 
nărene, şi anume partea sud- 
vestică, centrală și nord-vestică a 
județului, deci plășile Silistra-   
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Nouă, Medjidia, Hirşova și ju- 

mătățile vestice ale plășilor Man- 

galia și Constanţa; este mărginit 
la V. de însuși cursul Dunărei 

şi la E. de linia despărțitoare 

întru cele două teraţe, dunăreană 
şi marină; coprinde deci a 64 

din întinderea totală a judeţului. 

In jud. Constanța, Dunărea 

udă partea vestică, sud-vestică 

şi nord-estică a judeţului, în- 

cepind imediat de la E. Silis- 
trei şi pănă la 3 kil. mai jos 
de satul Ostrov, pe o lungime 

de aproape 180 kil. Direcţiu- 

nea cursului săit este următoa- 

rea: De la Silistra pănă la Bu. 
geacul (8 kil.), are direcția de 
Ja V. spre E.; de la Bugeacul 
pănă la ostrovul Pirlit ul (17 kil.), 
de la S$.-V. spre N.-E.; de la 
ostrovul Pirlitul la virful Olti- 
na, jar de la V.spre E; de aci 
se dirige în spre N.-E. pănă la 
Măgura - Drăgaica (7 kil.), de 
unde se îndreaptă spre E. pă- 
nă la Rasova (10 kil.); de la Ra- 
sova curge spre N.-E., pe lingă 
Cochirleni și Cernavoda, pănă 
la Boazgic (25 kil.); de la Boaz- 
gic face un mare arc cu. con- 
vexitatea spre V. pănă la Ghiz- 
dăreşti (30 kil.); de la acest sat 
o ia spre N.-V., iar de la Hir- 
șova descrie pănă la punctul 
Cluciul o linie curbă, mai mare 
de cit o semicircumferință (50 
kil.), iar de la Cluciul pănă mai 
jos de Ostrovul la 3 kil., curge 

în direcția S.S.V.-N.NLE. De 
la Silistra pănă la Hirșova poar- 
tă numele de Dunărea-Mare, pen- 
tru a fi deosebită de canalul Bor- 
cea saii Dunărea-Mică; de la Hir- | 

șova la Ostrovul şi mai departe, 

se numește Dunărea-Vechie sau 
Canalul - Măcinului, în opoziţie 
cu Dunărea-Nouă sai Canalul- 

Brăilei. Lărgimea sa variază de 
la 500 m. la 2200 m.; în unele 
locuri e mai strimtă ca 500 m,, 

ca lingă Ostrovul, unde are 250 
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m; în altele e mai largă chiar 
ca 2200 m., cum în dreptul Si- 
listrei (2400), iar în locul un- 
de formează insule, este și mai 
largă, ajungînd pănă la ş kil., 
cum este la ostrovul Cluciul, 
de lingă Hirșova; în general, 
lărgimea medie variază între 
500—800 metri. Adincimea, de 
asemenea, este variabilă, însă 

mai puțin ca lărgimea; în unele 
locuri are 15 m., în altele 60 
m. și mai mult chiar; în ge- 
neral adincimea medie variază 
între 12—25 m., fluviul fiind 
mai adinc către malul cel înalt, 
din dreapta, de cît către cel 
din stîngă. 

In cursul ci Dunărea formează 
mai multe insule, din care nu- 
mai o parte aparţin judeţului 
Constanţa, restul ținînd de ju- 
deţul Ialomiţa, și de județul 
Brăila. In general, aceste insule 

sunt acoperite: parte cu pietriș 
şi nisip, parte cu păduri de săl- 
cii Și richiţi, parte cu amîndouă 
din aceste feluri, parte cu pășuni 
bune pentru vite. Principalele 
insule, începînd de lingă Silis- 
tra spre Ostrovul, sunt: Hopa, 
Pastramagi, Ostrovul- Vechii, 
Ostrovul- Mare, Ostrovul- Mic, 
Pacuiul- lui - Soare, Cali-George, 
Calungiria, Pirlitul, Strimbul, Pu- 
iul-Strimbului, Hozunada, Ostro- 
vul-Lung, Hinogi, Troina, Pur- 
căreţi, Seimeni- Mari, Seimeni. 
Mici, Ostrovul-de-la-Vale, Boaz- 
gicul de la N. și de la S., Ca- 
la-Chioi, 'Fopalul - Mare şi Mic, 
Cluciul, Girlici, Dăeni; întinde- 
rea lor totală este cam de Sooo 
hect.; toate ai formă alungită, . 
de la V. spre E., saii dela S. 
spre N.; toate suferă de furia 

Dunărei, fiind acoperite în tim- 

pul inundațiunilor de mari can- 
tități de apă. Malul Dunărei este, 

de la Silistra pănă la Hirșova, 
de aci pănă mai jos de Girlici, 

Ostrovul şi Dăeni, înalt,
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Girlele sait verigele formate 

de Dunăre, în mod natural, sati 

-de oameni 'în mod artificial, 

sunt niște braţe ale fluviului, 

care se întind pe acolo pe unde 

malul le permitea ; principalele 

sunt: veriga Rasova, lingă sa- 

„tul cu același nume (9 kil. lun- 
gime); veriga Topalul (7 kil.) . 
lingă 'Topalul; veriga Dăcni (5 

ki.) şi veriga Ostrovul (4 kil.) 

lîngă satele cu același nume; 

mai avem o girlă importantă, 
numită Băroiul, care se desface 

de lingă Hirşova şi merge pa- 

ralel cu Dunărea pănă mai jos 

“de Dăeni, unde se deschide. 

în fluvii (45 kil.), formînd mai 

multe lacuri și închizind între 

fluviă şi ea o suprafață de 7000 

hect., acoperită cu stuf și se- 
mănată cu bălți, 

Basinul Mării-Negre coprinde 

“partea estică a judeţului, exact 

închiderea teraței balcano- ma- 

rină, întinzîndu-se deci de la 

malul Mării spre V. pănă la li- 

nia despărţitoare între cele două 

teraţe, danubiană şi marină, pe- 

ste jumătăţile estice al plășilor | 

Constanţa şi Mangalia. E mult 

mai puţin închis de cît basinul 

dunăreân coprinzînd ij: din su- 

prafaţa totală a județului, dar 

tot așa de bogat, în ceea-ce pri- 

veşte cantitatea de apă sărată 

și dulce. In importanță comer- 

"cială însă, basinul Mării este 

superior celui dunărean. 
Marea-Neagră udă judeţul la 

E., de la gura Periteașca, cana- 

lul de comunicaţie între lacul” 

Sinoe pănă la movila Ilanlic-Te- 
pe, pe o lungime de aproape 

8o kil. Malul săii are o direc- 

ţiune generală de la S. spre N; 

scobiturile, băi sai golfuri, sunt 

puţine și fără însemnătate; de la 

gura Periteaşca el se dirige spre 

S.-V. pănă la capul Midia; de 
“aci, făcînd o largă scobitură, baia 

Midia se îndreaptă spre S., pă- 
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nă la capul Constanţa; aci iar 
formează o scobitură, baia Con- 

stanța, care servă de port o- 

rașului cu același nume ; de la 

“Constanţa se dirige spre S.-E. 
pănă la capul Tuzla, formînd 

la N. de acesta capul Agigea; 

de la Tuzla se îndreaptă spre 

S.-V. prin capul Cumarova, pe 

lingă Mangalia, pănă la punctul 
Ilanlic-Tepe. Malul este pretu- 
tindenea aproape înalt, excep- 

tind distanța de la gura Peri- 
teașca la Gura-Boazului (7 kil.), 

unde e la nivelul Mării. Contra- 

forturile nord-estice ale ramifi- 
cațiunilor Deli-Ormanului (Bal- 

canul estic), se opresc brusc 

pe marginea apei; malul e stîn- 

cos și pietros. Odinioară nive- 
lul Mării era mai ridicat de cit 

cel actual și acolo unde astăzi 

se găsesc lacuri întinse, Marea 

era pretutindeni; solul dobro- 

gean însă, printr'o ridicare lentă, 

a făcut-o să se retragă cu vre-o 

"ciți-va kilometri. 

Nivelul săi e mai sus de cit 

acel al Mării - Mediterane, căci 

un curent puternic domneşte în 

Bosfor și Dardanele. Apa Mă- 

rii-Negre este mai puţin săra- 

tă de cit a Mediteranei, din 

pricina numeroaselor și puter- 
nicilor fluvii ce se varsă în- 

tr'însa, Istrul, Nistrul, Dniprul, 

Donul, Rugul, (Cazil-Ermac din 
Asia - Mică), cari îi aduc multă 

apă dulce, ce desărează întru 
cit-va apa că, întocmai ca și 

Baltica. La început ea a fost 
un lac, și numai după ruperea 

Dardanelelor şi Bosforului de 

către valurile Mediteranei, ea a 

devenit Mare ; ca lac ocupa par- 

tea centrală, unde găsim adîn- 

cimi de 2500—3000 m., și cea 

sudică, pe cînd jumătatea nor- 

dică, nord-estică şi vestică a de- 

venit Mare în urma irupțiunei Me- 

diteranei. Coloarea sa este ver- 

. zue închisă şi une-ori, prin jo-   
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cul de lumină, pare neagră în- 

chisă, de unde și numele săi; 

mai cu osebire în timpurile no- 

roase, ea pare foarte neagră, 
Temperatura ei este foarte va- 

riabilă, şi aceasta din cauză că 

e închisă și apoi este expusă 
- suflărei vintului rece de iarnă, 

Crivăţul rusesc o face să fie 

rece iarna. Temperatura supra- 

feței se scoboară la 00— 20 

chiar, așa în cit prinde ghia- 

ță din cînd în cînd pe coaste, 

și se citează ani, în secolul al 

XV-lea, cînd ghiaţa a avut o 

grosime de 3 coţi și se în- 

tindea la 100 mile (180 kil.) 

spre interior, așa că Ovidii, în 

exilul săi de la Tomi, avea tot.-: 

dreptul să se plingă de aspri- 

mea iernei. Vinturile de N.E. 

şi S..E., suflind cu putere mai 

în tot timpul, dar mai cu ose- 
bire în timpul toamnei și ier- 

nei, face ca, Marea să fie în tot- 

d'a-una agitată şi deci și navi- 

gaţia periculoasă, 

Adincimea mijlocie este de 

1800 metri, adîncimea minimă 

(peste 180 m.) se găseşte în re- 

giunea nord-vestică, delimitată 

printr'o linie, care ar trece de 

la Varna, în Bulgaria, la Eupa- | 

toria, pe coasta de V. a Cri- 

meci; adincimea cea mai mare 

(2245 m.) se găseşte la centre, 

între Crimeea și Asia-Mică. 

Temperatura suprafeţei va- 

riază de la 220*, la centru pănă 

la 23%, și 25% €, la E. și la V. 

La o adincime de 9 m. pănă 

la 53 m., temperatura nu era 

mai mult de cit 14%,4"la coasta 

de $., de 12%,2* şi 11%,r“la N, 

şi lingă coastele orientale și oc- 

cidentale. Variaţiunile tempera- 
turii în Marea-Neagră sunt foar- 

te caracteristice, la adincime de . 

peste 55 m. La această adiîn- 

cime, termometrul nu arată de 

cit 7%,2€, dar cu cit se afundă 

mai jos cl se ridică, și la 1800
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m. arată 9,3%. In alte Mări, si- 
tuate în latitudini mijlocii, tem- 
peratura scade regulat de la su- 
prafață spre fund sai cel mult 
la o oare-care adincime ea ră- 
mine invariabilă. (120,8 pentru 
Marea-Mediterană). O altă par- 
ticularitate a Mării-Negre este 
că la o adincime de 137 m. se 
găsesc urme de hidrogen sul- 
furos, a cărui proporţiune cre- 
ște aşa de repede, în cit la 180 
m. prezenţa acestui product se 
arată în mod foarte senzibil și 
că la 286 m. și mai jos, face 
viața animală imposibilă. La a: 
ceastă adincime nu s'ai mai 
găsit de cit scoici, jumătate fo. 
sile ale oare-căror molusci spe- 
ciale lagunclor Mării-Negre şi 
Mării- Caspice. 

În privința lacurilor sai băl. 
ților, judeţul Constanţa stă a- 
proape tot așa de. bine ca și 
jud. Tulcea, și e în al 2-lea ran g, 
după acesta, în întreaga țară, 
relativ vorbind, în numărul, can- 
titatea. lor și venitul adus din 

. pescuitul ce se practică în ele. 
Relativ la gustul apei, lacurile 
se împart în două categorii : 

„cele cu apă dulce, aceste toate 
formate de fluviul Dunărea, şi 
cele cu apă sărată, formate de 
Marea- Neagră, în timpul cînd 
ca acoperea locurile în care se 
află ele actualmente. 

Cele mai principale, începînd 
de la S.-V. spre N.-E., de la Silis- 
tra către Hirşova, sunt: Girliţa, 
Oltina, Mirleanul, Alimanul, Ve- 
deroasa, Limpezișul, Șarpul, Co- 
chirleni, Cara-Su, Medjidia, Sei- 
meni - Mici, Domneasca - Mare, 
Domncasca-Mică, Puturoasa, Sla- 
teia, Rotundul, Ciobanul, Dăe- 
ni, Girlici, Sinoe, Tuzla, Gar- 
galic, Tașăul, Sirt-Ghiol, Tăbă- 
răna, Agigea, Tuzla-Ghiol, Cu- 
marova, Mangalia, ct. 

Toate lacurile ocupă o întin- 
dere de 12000 hect., și sunt   
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centre importante de pescuit. 
Venitul lor aparține statului, pe 
fie-care an peste 40000 lei. 

Sunt mai multe piraie, între 
cari cele mai principale sunt: 
Cara-Orman, Beilicul, Boazgicu, 
Pietrișul, Topirșcea, Roști, Pelet. 
lia, Gargalic, Casimcea, Tașăul, 
Techir-Ghiol, Musurat, Tatlă- 
geac, etc. 

Clima Dobrogei, în general, 
și a judeţului Constanța în spe- 
cial, este salubră, 

Judeţul Constanţa, care co- 
prinde 5 din toată Dobrogea, 
1/0 din toată țara, cu o întin- 
dere de 6058 kil. p., se îm- 
parte în 5 plăși: Medjidia, Hir. 
șova, Constanţa, Silistra-Nouă 
și Mangalia, cari toate împre- 
ună cuprind 7 comune urbane, 
73 com. rur., formate din zor 
sate. 

Populaţiunea. — Populațiunea 
din întregul județ, pe anul 1896- 
97, este de 32000 familii, sau 
112227 suflete, din cari 59322 
bărbaţi și 52005 femei. 

Această populațiune, afară de 
aceea a orașului Constanţa, după 
stare civilă, religiune, naţiona- 
litate, protecțiune, profesiune și 
instrucțiune, este următoarea 

după recensămîntul din 1594: 
După starea civilă: necăsăto- 

iți: 31479 bărbaţi, 26838 fe- 
mei; căsătoriți: 20165 bărbați, 
19588 femei; divorțaţi: 62 băr- 
baţi, 95 femei; văduvi: 1189 
bărbați, 2092 femci. 

După relig. : ortodoxi 68122, 
catolici 1588, protestanți 2116, 
lipoveni 1155, mahomet, 28210, 
izracliți 143, armeni 372, dealte 
religiuni 102. 

După naţionalitate: Romini 
56617, Greci 1176, Bulgari10079, 
Armeni 372, Turci 7230, Tă- 
tari 20980, Sîrbi 45, Italieni 201, 
Francezi 18, Germani 3030, Aus- 
triaci 2S7, Unguri 168, Ruși 
185, Lipoveni 1155, Muntene-   
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greni 15, Izraeliți 143, dealte 
diferite naţionalităţi ro7. 

După protecţ.: romînă 97630, 
rusă 1153, bulgară 251, sîrbă 
3, muntenegreană 5, franceză 
17, germană 41, austriacă 308, 
ungară 269, turcă 576, italiană 
157, “greacă 341, fără protec- 
țiune 1027. 

După profesiune: proprietari 
mari, de la 109 hect. în sus, 10, 
agricultori, lucrători manuali de 
Pămînt, 22731, cîrciumari 399, 
băcani 161, lipscani 114, bru- 
tari 63, măcelari 34, zarzavagii 
56, servitori 791, fierari 185, 
bărbieri 36, doctori în medi- 
cină 7, advocați 4, morari 104, 
ingineri și architecți 2, func- 
ționari 455, farmaciști 11, an- 
treprenori de lucrări publice 3, 
cu diferite alte profesiuni 3122, 

Știu carte 10092 bărbați și 
3114 femei; nu ştii 42803 băr- 
baţi și 45799 femei. 

Mișcarea populaţiunei de la 
1 Septembrie 1895 pănă la 1 
Septembrie 1896, după actele de 

„stare civilă ale comunelor urbane 
și rurale, din acest judeţ, este 
următoarea: “ 

Născuţi 5143, din care 2642 
de sex bărbătesc și 2501 de 
sex femenin; morţi 3748, din 
cari 1093 de sex bărbătesc și 
1775 de sex femenin; căsătorii 
670; divorțuri 1; născuți morţi 
23, din cari.12 de sex masculin 
şi 11 de sex femenin. Este deci 
un excedent de 1393 născuți 
asupra. morților, 

Negreșit că cifra de 101S08 
suflete ce:se dă judeţului Con- 
stana, e cu mult sub adevăr, cu 

„ toate emigrările Turcilor şi Tă- 
tarilor în Bulgaria sau Turcia; 
ca a crescut necontenit și astă-zi 
ea trece peste 110000 şi cu a 
orașului Constanţa, peste 120000 
suflete. - 

Emografia actuală.—Rominii 
Sunt veniţi de timpurii în Do-
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brogea; încă din secolul al XIV. 
lea, pe la sfîrşitul lui, cînd Mircea, 

coprinzind ambele maluri ale 
Dunărei pănă la Marea-Neagră, 
a coprins şi Dobrogea, aii în- 
ceput a cmigra, în aceste în-. 
tinse ţinuturi numeroase familii. 
Tmigraţiunea s'a făcut şi în se- 
colii următori, căci numai aşa ne 

explicăm cum emigrațiunile de 

de la începutul și mijlocul veacu- 
lui nostru, aii prins rădăcini așa 

de iute şi aşa de bine în astă țară. 

Avem de aceea, numiri romîne 

de sate în cari azi locuesc alte 

ginți: Calica, Pirlita, Sarica, Por- 

tita, Sf. Gheorghe, Igliţa, Pia- 

tra-Fetei, Cocoșul, Drăgaica, To- 

cilele, Valea- Plopilor şi Oblicita: 
(mai tirzii Isaccea) din județul 

Tuleea. In secolii trecuţi, ne- 

norocirile ce bîntuiaii principa- 

tele Moldovei și Valahiei, dă- 

rile cele grele ce apăsaii asupra 

populaţiunei sărace, persecuția 

de la începutul secolului nostru, 
a favorizat această emigrare. 

Ei locuesc mai cu preferinţă 

Nordul judeţului Tulcea, în plă- 

șile Măcin, Tulcea, Isaccea, pu- 

țin şi în Babadag, în principalele 

porturi ale litoralului Mării-Ne- 

gre; iar în judeţul Constanţa, 

în partea lui de V. prin Nor- 

dul plășei Silistra-Nouă şi Vestul 

plişilor Medjidia și Hirşova și 

anume prin satele Bugeacul, 

Ostrovul, Girliţa, Pirjoaia, Satul- 

Noii, Oltina, Beilicul, Mirleanul, 

Rasova, Cochirleni, Seimeni, To- 

pal, Ghisdăreşti, Hirșova, Cio- 

banul, Gîrlici, Dăeni şi Ostrovul, 

toate așezate pe malul dreptal 

Dunărei. În interiorul judeţului, 

şi anume prin centrul plășei 

Medjidia-Hirşova, ei locuese a- 

lăturea cu Bulgarii și Tătarii, 

prin diferite sate ce poartă nu- 

miri turceşti, ocupîndu-se cu 

creșterea vitelor și întru cît-va 

cu agricultura. Ei sunt urmaşii 
ciobanilor, numiți. Mocani, ve- 
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niți din Transilvania încă de 
pe la jumătatea secolului trecut, 
în urma tratatelor încheiate în- 
tre- Turcia şi Austria; ei ati fost 
pănă în zilele trecute reîmpros- 
pătați cu elemente romînești 
venite nu numai din Ardeal, dar 
și din Țara-Romîneașcă, făcînd 
pe cele-Palte elemente, și în 
special pe cel bulgăresc, a ceda 
tărîmul și a se retrage în faţa 
invaziunei elementului latin. Nu- 
mărul lor creşte din ce în ce, 
grație guvernului, care prote- 
gează. pe coloniștii stabiliți de 

bună-voe. 

- Romînii, zice Allard, locuesc 

aproape numai pe malurile fluviu- 

lui; satele lor se aseamănă toate 

prin aspectul lor mizerabil; ele nu 

se deosebesc dealt-fel de satele 

bulgărești sai tătărești din în- 

terior. Aşezate în general în 

condițiuni higienice foarte rele, 
locuințele se găsesc mai tot- 

dWa-una în fundul văilor şi pe 
malyri mlăștinoase, cît mat a- 
proape de apa unde se adapă 

turmele. Toate casele se asea: 

mână; diferitele populaţiuni ati 
adoptat pentru satele lor același 

sistem de construcție. Piatră nu 

se întrebuințează. de cit prin 

locurile unde se găsesc ruine 
grece, romane şi genoveze. Pe 

malurile Mării mai cu seamă 

și pe malurile Dunărei, casele 

sunt nişte cutii în paiante, ale 

căror găuri sunt astupate: cu 

pămînt frămintat cu baligă de 
vite. Acoperișurile, susținute de 

căpriori, înaintează mult înainte 
şi de asupra ușci pentru a for- 

ma o galerie exterioară ; ele sunt 
acoperite de ordinar cu trestie, 
pămînt şi foarte rar cu olane. In- 
teriorul caselor, numai cu un 

singur cat, se compune de o- 

biceii din 3 părţi: întiia sau 

intrarea, este bucătăria; în mij- 

loc se găseşte un mare cămin, 

de-asupra căruia acoperișul se   
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deschide mult pentru a lăsa eși- 

rea fumului, dar în același timp 

intrarea ploaci, a vintului și a 
zăpezei în timpul iernei. Fun- 
dul vetrei comunică cu un coș, | 

care ese afară din perete în ca- 

mera 'vecină şi o încălzeşte. A- 
ceastă sobă, cu două scopuri, 

ca și întreaga casă, e un fel de 

coş mare; străinul, la prima ve- 

dere, ar crede că stratul de 

var ascunde o construcție so- 

lidă, însă se înşală, şi înțelege 

apoi cu grei fantasticul echili- 

bru al întregei case. Sticla este 

aproape necunoscută prin sate; 

o foaie de hîrtie unsă și lipită 

de cercevele este de ajuns. Mo- 

bilierul din năuntru seamănă cu 

cel din casele turcești. In ca- 
sele romînești, icoane rusești 

colorate împodobesc zidurile. 

Trusoul fetelor de măritat este 

atirnat prin cuie; strălucitoarele 

colori ale stofelor daii camerei 

aspectul cel mai pitoresc. 

Rordeele se întîlnesc "numai 

în satele romînești pe marginea 

Dunărei; în ele locuitorii caută un 

adăpost în contra căldurei verci 

şi a frigului iernei. Este un fel 

de vestibul înclinat de la intrare 

în fundul acestor gropi, în care 

rare-ori o ferăstrue lipită cu hîr- 

tie lasă să pătrundă lumina zi- 
lei. Către sfîrșitul toamnei sa- 

tele încep să ia un aspect foarte 

animat; se fac pregătirile pen- 
tru iarnă; se repară locuinţele, 
se construesc altele nouă, sati 

mai bine zis, se pun porți de 
lemn și se sapă staule subte- 
rane. Locuitorii rămîn ast-fel în- 
chişi toată iarna; primăvara ci 
mai pot încă dormi sub acope- 
rişurile lor; vara însă se culcă 
afară, pentru a scăpa de nume- 
roasele insecte acățătoare şi îna- 
ripate, cari acoperă zidurile ca- 

selor, în cît le ascunde şi co- 

loarca albă. Această împreju- 

rare explică ușurința cu care
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bicţii locuitori cedează călăto- 
rilor acoperișurile lor. In întiia 
zi intri fără grijă, dar a doua 
zi faci ca și diînșii şi-ţi petreci 
noaptea afară. Casele sunt gru- 

pate în sate fără nici o regu- 

laritate. Se vede că ideia de 

un drum saii străzi, fie ori-cit 

de întortochiată, nu le-a trecut 

prin minte. 
O altă colonizare a Dobro- 

gei cu Romiîni a mai fost fă- 
cută încă pe la mijlocul seco- 
lului trecut, după încheerea trac- 
tatelor dintre Turcia și Austria. 

Mocanii, păstori saii ciobani ar- 

deleni, în timpul iernei, veneau 
cu numeroasele lor turme, de 

iernaii pe cîmpiile cele întinse 
ale Dobrogei, unde, conform 

tractatelor, aveai aci un trait 

liniștit, nesupărați de nimeni, 
ba chiar protejaţi de Turci, cari 
dobîndeai de la ci, în schim: 

bul voci ce li se dăduse de a 
veni aci, o mulțime de mici vite 
cornute, câri le servea la ali- 

mentaţiune și cari se exportaii 
de către Gelepi chiar şi la Con- 
stantinopole. Încetul cu încetul 
Mocanii se stabiliră aci, își a- 
duscră femeile lor și fundară 
mai multe sate în Dobrogea. 

Rominii însă nu erai toc- 
mai bine văzuţi de către Turci, 
sub stăpînirea acestora; dacă 
se întilnea cinc-va cu că, prin 
stepele peninsulei, ci se dedau 
drept Bulgari şi se prefăceati că 
nu știii romînește, dar era ușor 

a-i descoperi, căci tipul romîn 
"a păstrat -pecetia neștearsă a 
originei sale romanice, 

Locuitorii întinselor cîmpii 
mlăștinoase de pe malul stîng 
al Dunărei, ai o natură liniș- 
tită, blindă și indolentă, de o 
moliciune şi de o slăbiciune fi- 
zică foarte mari. In general, ei 
poartă pe fizionomiile lor urma 
clorozei și a anemiei. Instru- 

mentele lor sunt, în raport cu   
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această slăbiciune, și par mai 
mult a jucării, comparate cu 
instrumentele analoage ale ce- 
lor-l'alte popoare. In timpul 
frumos al anului, Rominii se 
ocupă mai cu seamă cu agri- 
cultura Ei aii multe vite, pe 
cari le lasă în voe prin satele 

“lor. In toate Duminicele, după 
prinz și sărbătorile, fetele şi Aă- 
căii fac cerc în jurul a 2 sau 
3 lăutari Ţigani și execută jo- 
curile lor naționale: horă, sîr- 
bă, chindie, etc, “Țăranii romîni 
ai păstrat, în parte, puritatea 
tipului italian; femeile lor. aii o 
figură blindă şi plăcută, talia 
lor este sveltă şi bine făcută, 
piclea lor este albă. Expresiu- 
nea lor este mai puțin melan- 
colică de cit a bărbaţilor. In- 
dată ce frigul începe să se sim- 
ță, zice Allard, Valahii întră 
în bordeiţele lor, în cari stai 
pănă în primăvară, nevoind să 
iasă la lucru, dar mergînd des 
la cîrciumă, unde se îmbată cu 
rachii și joacă cărţi. Aceste o- 
biceiuri, din nefericire, n'aă dis- 
părut nici pănă astăzi cu to- 
tul, totuși o ameliorare se vede 

în starca “ţăranului nostru, atit 
aici cit și în Dobrogea. Femeile, 
tot-d'a-una mai muncitoare ca 
bărbații, se ocupă cu tot felul 
de lucrări prin casă, mai cu sea- 
mă cu țesutul de stofe, de pîn- 
ză saă lină, din cari îşi fac vest- 

minte, 

Rominii poartă șalvari largi 
de pinză albă sai vopsită în ne- 
gru, Saii de lină, făcuţi în casă; 

peste ei aii un mintean scurt; 

iarna poartă cojoace și abale; 
în cap ai căciuli în tot timpul. 
Obiceiurile lor, din cauza mul: 

tei și îndelungatei convieţuiri 
la un loc cu Bulgarii, s'aii îm- 
prumutat de la unii la alții, aşa 

că se ascamănă foarte mult. O 

deosebire vedem la însurătoare: 
pe cînd Bulgarii, după ce-și 
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însoară flăcăii sai își' mărită fe- 

tele, ţin mult timp pe însu- 
_răţei pe lingă ci, muncind îm- 

preună, şi folosindu-se în co-' 

mun, Romiînii după ce și-ati că- 

pătuit copiii, îi trimet să tră- 
iască împreună, simțind ast-fel 

încă de la început greutăţile și 
necazurile vieţei de familie. 

Bulgarii, de origină slavică, 

veniţi în secolul al VIl-lea și 

al VIII-lea ai coprins malul 

drept al Dunărei pănă la Ma-. 

rea-Neagră ; ci ai format pănă 

în timpul nostru marea maiori- 
tate a populaţiunei peninsulei. 

Ei se ocupă cu agricultura, care 

este unul din principalele iz- 

voare de îmbogăţire al lor; cul- 

tivatori şi horticultori prin ex- 

celență, agricultura lor este sis- 

tematică și poate fi comparată 

cu acea a Germanilor, cari sunt 

singurii lor emuli; se ocupă 

mult, și cu pricepere, de crește- 

rea vitelor, 
Bulgarii ai fruntea înaltă, o- 

Chii vii; în general negri! sai 
castanii, nasul încovoiat fără a 

fi aquilin, ochii tăiați oblic şi 

puţin deschiși, barba de aceeaşi 

culoare ca și părul, puternică 

și buclată; talia puțin înaltă; 
sunt svelți, însă nu și viguroşi, 

cu mersul agale și trăgănat, 

Afară de Romini şi Bulgari, 

am Văzut că sunt în judet: Turci, 

Tătari, Germani, Greci, Ruși, Iz- 

raeliți, etc. Sunt mai multe 

secte religioase, între cari nu- 

mărăm: Staroveştii, Nemoliacii 

(cari nu se roagă), Bespopoviţii 
(fără preoți), Molocanii (cari nu 

mănîncă carne), Subotnicii (cari 

țin sărbătoare Sîmbăta), Scopi- 

ţii, etc. | 

Un număr mare de Țigani 
se ocupă cu fierăria și cu lău- 

tăria, " 

Judeţul Constanţa are 7 co- 

munc urbane și 73 comune ru- 

tale, cu 103 cătune. Cele ş
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plăşi în care este împărțit ati 

următoarea populațiune: Con- 

stanța, 25477 suflete; Manga- 
lia, 18765; Medjidia, 21476; 

Hirșova, 23561 şi Silistra-Nouă, 
23562; în total 112227 loc. 

Dobrogea, sub guvernul oto- 

man, formaun singur Judeţ sub 
“denumirea de Sanjacul, Sivali- 
cul saii Mutesariflicul Tulcei 

și făcea parte din provincia (vi- 

laietul) Dunărei, care cuprin- 

dea toată Bulgaria și Dobro- 

gea. Ea era administrată de un 
Mutesarif, cu reședința în ora- 

şul “Tulcea şi avea o întindere 

de la gurile Dunărei pănă la 
Cernavoda inclusiv și în lăr- 

gime pe malul Mării, de la VIl- 

covul pănă dincolo de Constan- 

ţa. Era împărțită în șapte Ca- 

zale sai Caimacamlicuri (pășii) : 

"Tulcea, Sulina, Custendje, Mă- 

cin, Hlirșova, Babadag și Med- 

jidia; şi în 4 Mudirlicuri (poli- 

ţii): Chilia, Isaccea, Mahmudia 

și Cernavoda. Ori ce aglomera- 

ție de case forma o comună, 

care se administra de ciorba- 

gii (juraţi), aleși de consătenii 

lor sub președinția unui muh- 

tar (primar) numit de guvern. 

Mudirii celor patru tirgulețe ad- 

ministraii comuna împreună cu 

un consilii ales de locuitori; 

iar justiția se dădea de un 
Naib (judecător de pace) nu- 

mit de guvern, azistat de un 

consilii, ales de locuitorii co- 

munci. 

Plășile erai cîrmdite de Cai- 

macami, numiți de guvern, cu 

concursul unui consiliii ales de 

delegații comunelor, sub titlul 

de Mediilissi-Idarei-Căza ; Jus- 

tiția era prezidată de un Ca: 
diu numit de guvern, avînd de 

consilieri trei. notabili aleși tot 

- de acei delegaţi, sub denumirea 

de Medjilissi-Daari și judeca 

în prima instanță. Un consilii 

„judeţean Medjilissi-Idareti- Siva,   
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ales de delegații plășilor, admi- 
nistra, împreună cu ' Mutesariful, 

județul; un consilii judeciar, Te- 
mizi-Hucuc, asemenea ales de 

acei delegaţi, administra justi- 
ţia, sub prezidenţia unui Hachim 

(judecător) numit de guvern, 
atit în materii de apel (Instinab), 

contra deciziunilor date de tri- 
“bunalele de ocoale cît și ca 

tribunal de prima instanță al 
județului. 

" Mutesariful, Caimacamul, Mu- 

dirul și Mubhtarul, precum și Nai- 

bul, Cadiul și Hachimul erai de 

drept președinții consiliilor care 

se aflaii sub resortul lor. Capii 
tuturor religiunilor eraii de drept 

membrii în toate consiliile, fie 

administrative, fie judeciare. In 

materii pur religioase ei judecati 

pe toți credincioșii lor, fără a- 
mestecul guvernului. civil, care 

era numai dator a-i acorda tot 

concursul cerut, fără nici un 

control din partea lui. | 

Afacerile judiciare eraii lăsate 

sub jurisdicțiunea unui tribunal 

de comerciii, cu reședința în 
Tulcea. 

Serviciul sanitar al acestui 

județ este condus de un medic 

primar de județ, doi medici de 

spitale, 3 medici de orașe, 12 

„agenți sanitari de circumscripție 

rurale, 4 agenţi sanitari de cir- 

cumscripție urbane, 6 vaccina- 

tori de plasă. 18 moașe de cir- 

cumscripție rurale. E un spital 

județean la Cernavoda, un spi- 

tal rural la Para-Chioi. Boalele 

“predominante sunt paludizmul şi 
„reumatizmul. 

Justrucfiunea publică. — In 

cursul anului școlar 1895196, ai 
funcţionat 71 școli rurale mixte 

în acest district, și anume: 10 

în plasa Constanţa, 21 în plasa 

Hirşova, 6 în plasa Manga- 

lia, 13 în plasa Medjidia și 

21 în plasa Silistra-Nouă,; iar 

în comunele urbane 12, din care   
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2 de băcţi şi 2 de fete în ora: 
șul Constanţa și cîte una de 

băeţi şi alta de fete în comu- 

nele urbane Cernavoda, Hir- 

șova, Medjidia şi Ostrov. Școa- 

lele din Mangalia și Cuzgun 

sunt rurale. Personalul didactic 
a fost compus din 62 învățători, 

23 învăţătoare, 13 institutori și 

18 institutoare, toți retribuiţi 
de stat. Școale particulare. aii 

funcţionat șase în Constanţa, și 
anume: una a comunităţei bul- 
gare, una a comunităței grece, 

şcoala confesională armeană, 2 

școale confesionale izraelite şi 

grădina de copii «Lelia Petra- 
ru» ; una în Cara-Murad, a co: 
munităței germane şi școalele 
particulare romîne de curs pri. 
mar, din comuna Cara-Baci și 

din cătunele: Ghelingec, Saragea 

și Terchi-Chioi, întreţinute de 
locuitori. 

După datele recensămîntului 

din 1895, s'aii constatat copii: 
în vîrstă de școală: 764 băeți 

și 399 fete în comunele rurale 

„din pl. Constanţa, 1683 băeţi 
şi 1461 fete în comunele rurale 

din pl. Hirşova, 317 băeţi și 145 

fete în comunele rurale şi comuna * 

urbană Mangalia din pl. Man- 

galia, 709 băeţi și 576 fete în 

comunele rurale din pl. Med- 

jidia, 1055 băeţi şi 842 fete în 

comunele din pl. Silistra-Nouă, 

în fine 400 băeţi și 402 fete în 

comunele rurale și în com. urb. 

Cuzgun, din desfiinţata plasă 

Traian, saă în total 4928 băeți 

și 3825 fete, în total 8753 copii, 

In comunele urbane Constanţa, 

Cernavoda, Hirșova, Medjidia 

și Ostrov, prin același recensă- 

miînt, S'aă constatat Sos băeţi 
şi 567 fete cu etatea obliga- 
torie de a frecuenta școala. 

Cele 71 școale primare rurale 

aii fost frecuentate în cursul a- 

nului şcolar 1895—1896 de 

3205 băeți și 1352 fete, La
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şcolile urbane aii fost înscriși 
în același an 8go băeţi și 627 
fete. Școlile particulare ai fost 

„frecuentate în cursul aceluiași 
an școlar: cele ale comunită- 
ților străine din Constanţa și 
din comuna Cara-Murad de 198 
băeţi și 37 fete; școalele con- 
fesionale de 75 copii; institutul 
«Lelia Petraru» de 38 și șco- 

lile particulare romine de 129 
copii, 

Dela 1 Octombrie 1896 s'a în- 
fiinţat în Constanţa un gimnazii 

clasic cu 2 clase, *4 sființindu. -se 
școala normală. La gimnazii 
-sunt înscriși 50 elevi pentru 
clasa I și 8 pentru clasa II. 

Cultul — In judeţsunt ş5 bise- 

rici, din care 49 rurale şi 6 urba- 
ne; dintre acestea 4 sunt închise, 

fiind în stare de ruină. Personalul 
bisericesc se compune din 71 

preoţi, din cari 55 parohi, 13 
supra-numerari și 3 aparținînd 

comunităţei elene din Constanţa 
şi. Mangalia. Sunt 3 parohi ur- 

bani cu 3 supra-numerari și 49 

parohi rurali cu 10 supra-nu- 
merari şi 3 preoți ai comuni- 
tăței elene. Mai sunt și urmă- 

toarele case de rugăciune: 174 

geamii mahomedane, cu 53 ha- 

tipi, 176 hogi și 66 muezini; $ 

case de rugăciune, aparţinind: 

3, comunităței protestante ; 2, 

comunităței catolice; 1, comuni- 

tăţei bulgare; 2, comunităței li- 

-. povene, “Toate aceste 8 case ati 

ca personal 4 preoți și 7 dascăli 

și sunt întreținute de comuni- 
tăţile respective. 

Producțiuni.—]ud. Constanţa 
stă bine în ceea ce privește 
unele bogății, într'altele nu. Așa, 

e bogat în producţiuni vegetale; 
cele animale nu-i lipsesc; e să- 
rac însă în ce priveşte produc- 
ţiunile minerale. 
„Judeţul are o întindere în- 

semnată; pămintul mai pretu- 
tindeni e bogat în humus, dar   
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adese-ori, din lipsa de umi- 

ditate, pe platourile înalte din 

interior, unde elementul lichid 

lipsește, recoltele sunt sărace. 

Aceste terenuri s'aii lăsat pen- 

tru pășuni. Poate că acestor 

terenuri li s'ar reda fertilitatea 
prin săparea de puțuri arteziane 
și prin împădurirea parțială a 
lor. Ploile ar fi atunci mai fre- 
cuente și recoltele ar fi adă- 
postite de vintul de la N. care 
le usucă înainte să fie bune de 
cules, 

Cerealele cultivate în Con- 
stanța sunt: griul, orzul, secara, 

porumbul, meiul; dintre legu- 
me: fasole, mazăre, cartofi, ra- 
piță; plante textile: cînepă, în 
și în fine tutun; dar mai cu 
seamă sunt cultivate: griul, or- 
zul şi secara care constitue îm- 
preună cu plantele oleaginoase 
obiectele mai principale de ex- 
port; porumbul este baza ali- 
mentaţiunei agricole; este cul- 
tivat cu succes și cultura lui, 
întinzîndu-se din ce în ce, aa- 
juns a figura chiar printre ar- 
ticolele de exportaţiune, Din- 
tre arbori se plantează: vișinul, 
zarzărul, caisul, mărul, pă- 
rul, prunul, persicul şi dudul, 
cari se găsesc răspîndiţi prin 
tot judeţul; gutuiul, alunul și 
cornul se găsesc chiar în stare 
sălbatică prin păduri. Viţa se 
cultivă cu succes pe lîngă Ostrov, 
Almaliul, Ese- Chioi, Lipnița, 
Coșlugea, etc. și partea de. V. 
a plășşei Silistra-Nouă, Cali- 
tatea vinurilor e relativ bună, 
însă ar deveni excelentă, dacă 
S'ar îmbunătăți procedeurile de 
vinificare. Livezile, după cum 
am spus, ocupă mare întindere, 

căci acolo unde nu priește ce- 

realelor, prieşte ierbei, a cărei 

abundență în acest judeţ este 

proverbială; ele sunt și natu- 

rale şi artificiale (pe cari oa- 

menii seamănă lucernă și tri- 
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foii) şi nenumărate turme pasc 

pe aceste întinse și bogate cîmpii. 

Pădurile sunt și ele: una din 

bogățiile judeţului, cu toate că 

nu Sunt exploatate saii tăiate 

nesistematic. Odinioară aceste 

păduri erai mult mai întinse de 

cit azi; dar neîngrijirea iîmpc- 

rialui otoman, spiritul devasta- 
tor, însoțit de aviditatea ciști- 

gului al populațiunei rurale, ai 

ruinat în mare parte aceste fru- 

moase și întinse păduri, care 

altă-dată ocupaii jumătate din în: 

tinderea. judeţului, întinzîndu-se 

din Dunăre în Mare. Astă-zi 

“abia aii mai rămas ca la 28393 

hectare. : - 

Livezi şi pășuni bogate, pi- 
duri întinse și stufoase, bălți, 

lacuri abundente ; Dunăre și 

Mare, iată cauzele ce fac ca ani- 
male de tot soiul să se găsească 

pe mult încercatul pămînt al 

Dobrogei. Totuşi, înainte de răz- 

boii, numărul lor era mult mai 

mare ca cel actual. Calul, boul, 

vaca, oaia, capra, rimătorul și 

asinul sunt cele mai îngrijite 

dintre animalele domestice și 

cu a căror creştere se îndelet- 

niceşte o mare parte a popu- 

laţiunei rurale a acestui județ. 

Ogarii dobrogeni eraii cei mai 

renumiți din Orient; păsări do- 

mestice sunt abundente; dintre 

animalele . sălbatice, cerbul, că- 

prioara, vulpea, lupul și mistre- 

țul sunt foarte multe în pădu- 

rile cele întinse; mistrețul se 

găsește în bălțile Deltei. Peştele, 

care constitue un însemnat ar- 

ticol de export, este abundent - 

și de cele mai mari specii în 

Mare, Dunăre, bălți, lacuri și 

girle. In ceca-ce privește pro- 

ducția animală a Dobrogei, 

iată ce. mai zice Allard: «In 

pădurile Dobrogei se găscaii 

vre-o cite-va căprioare, cari ati 

dispărut azi, dar animalele săl- 

batice cele mai comune sunt
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mistrețul, lupul, epurile, pisica 
sălbatică, vulpea, ete. un mic 
şoarece de cimp, Sulic, care se 

găsește și prin stepele Rusici, 
Mulțimea de lupi este enormă 
(azi s'a mai împuţinat); ei se 
ascund prin stufișurile stepelor 
şi se întilnesc adeseori. Ei vin 
de obiceiii prin sate, spre a 
vina animale domestice, care de 
alt-fel (pe atunci). nu se mîncaii 
de cit cind eraii începute de 
lupi. Lupilor le. plac ţiţele. va- 

ciior și de multe ori nu mă- 
nîncă de. cît această parte a a- 

„ nimalului. Vulpile se găsesc de 
asemenea foarte multe şi au 

pradă bogată în vinatul acestor 
stepe, care este foarte abun- 

dent: mai cu seamă epurii, Pă- 

sările sălbatice iarăși se găsesc 
multe, ast-fel: prepelițele, cari 
fiind puţin sălbatice se vinează 
ușor, dropiile mari și mici, pit- 

palacul, turturele de Turcia, cio- 

cirlia, bufnița, pescărușul sunt. 

foarte comune. Piţigoiul se în- 

tilnește puţin, dar mierlele roșii 

sunt așa de numeroase, în cit 

se prind cu sutele în crăpătu- 

rile caselor, unde-și aii cuibu- 

rile. Rindunica și pescărușul își 

fac cuiburile pe coastele înalte 
şi cretoase ale Mării. 

Păsările de apă sunt foarte 
abundente pe lacuri și pe Du- 

năre; une-ori lacurile par aco- 

perite cu o pinză albă, așa sunt 

de numeroase. Mai însemnate 
sunt: lebăda, gisca sălbatecă, 

rața sălbatecă, pelicanul, beca- 
ţa, becaţina, găinușa de apă, 
flămîndul, butarul, cocostircii, 
berzele, etc. Cocostircii, ale că- 
ror' cuiburi sunt așezate pe a- 
coperișurile caselor, sunt obiec- 
tul unei adevărate veneraţiuni. 
Aquila regală, vulturul cel mare, 
gipactul, eretele, gaia, cucuvaia, 

cioara, corbul negru, etc., se 

văd la fie-care pas; pe margi- 

„nea Mării se văd o mulțime de 

56495 diurcle Dictionar Geoyruiic. Vol 11 
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lari, pescari, rindunici de Mare. 

Toate aceste păsări nu sunt de 
loc, sai nu eraii pe atunci su- 
părate de locuitori, a căror ne- 
pricepere la vînătoare e remar- 
cabilă și armele sunt rari. Zoo- 
logia dobrogeană nu prezintă 
în general nimic deosebit, și 
speciile de animale ce se gă- 
sesc aci, sunt acelea, care. şi în 
alte țări se găsesc sub aceeași 
latitudine. Animalele domestice 
sunt foarte numeroase, căci o- 

"cupațiunea locuitorilor, mai cu 
seamă a Mocanilor și a Tătari- 
lor, este creșterea vitelor. Bul- 
“garii şi Rominii singuri îngrașă 
porcii, cari se văd în toate sa- 

„tele de pe lingă Dunăre. Bivo- 
liţele 'daii un lapte foarte cău- 
tat. Fie-care familie are una saă 
două perechi. de boi; ca și în 
Rominia, boul este de talie mi- 
că, slab și fără energie. Tifosul 
stepelor cauzează multe epizoo- 
tii. Carnea -de oi și de capre e 
„foarte căutată, “carnea, acestor 
“animale are un gust sălbatec, 
Caii se găsesc în număr destul 

de mare; măgarul și catirul 
Sunt însă rari; cînii, ca în 

toate părțile supuse Turciei, 
se găsesc pretutindeni, 

Cu insectele se face imediat 

cunoscință, cum  întri în Dobro- 

gea ; între ele.distingem țînțarul, 

tăunul și puricii. Este cu nepu- 

tință a descrie chinul unei nopți 

pe malul Dunărei, cînd cine-van'a 

avut precauțiunea de a fi luat cu 
dinsul o cusinieră (o mică cutie) 

"şi cu rădăcina pulverizată a 

unei plante, pe care Germanii 

o numesc Pyrethrum carneum, 

şi cu care trebue să umpli pa- 

tul în timpul nopței, ciorapii și 

cămașa în timpul zilei, dacă. 
vrei să nu fă mîncat, Can- 

titatea de insecte este așa de 

mare în locuințe, că toți locui- 

torii se culcă sub cerul liber, 

şi aceasta este una din cauzele 
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frigurilor intermitente care bîn- 

tue această țară. Un alt flagel 

al ținutului este și lăcusta ; soa- 
rele se întunecă une-ori de norii 
formați din aceste insecte şi 

"cînd ele se lasă pe pămînt, to- 
tul este acoperit. Moluștele sunt 
destul de numeroase. 

Producțiunile., — Agricultura, - 

este una din cele 3 ocupaţiuni ale 
locuitorilor dobrogeni ; se ocupă 

cu ea Rominii, Bulgarii și Turcii. 

"In părțile de S., E. și V. ale jude- 
ţului, grație calităței solului și 

altor împrejurări climatologice, 
fertilitatea pămîntului este supe- 

rioară multor locuri din ţară, dar 

cu toată fertilitatea solului, agri- 

cultura a rămas staționară din 
- următoarele cauze: absenţa de 

căi de comunicaţie, lipsa de ca- 

pitaluri, de instrumente agricole 

"precum și rigurozitatea clinici 

în cele mai multe părți. In agri- 

cultură este adoptat pretutin- 
denea sistemul extenziv cu ză- 

cere bis-anuală și tris-anuală; 

instrumentele nouă și sistematice 

aii început a se întroduce în 
multe localităţi, ceea-ce: contri- 

bue la ridicarea agriculturei, ți- 

nută pănă acum în loc, atît de 

cauzele enumărate, mai sus, cît 

şi de lipsa de umiditate trebuin- 
cioasă plantelor, , 

In urma recensămîntului ge- 

neral, se constată că întinderea 

semănăturilor din județ, pe anul 
agricol .1895/96, este cea ur- 
“mătoare:. grîă 41800 hect., se- 

cară 13211 hect, rapiţă 707.50 

hect.,: trifoiii, lucernă, dugsie, 

ete. 964.20 hect., orz.106255.37 

hect., porumb 32398.20 hect,, 
în 12413.75 hect., meiti 20530.82 

hect., ovăz 13785.47 hect., ci- 
nepă 5.50 hect, 

In judeţ sunt 19 mori cu: 

aburi pentru măcinat făină, 8 

mori cu apă, 22 mori plutitoare 
„pe apă, 249 mori cu vint și 8 

mori cu cai. Sunt asemenea 2 

70.
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fabrici de pielării, aflate în co- 
„munele urbane Ostrovul și Iir- 
șova, osebit de aceea din reșe- 
dința comunei, 3 fabrici de uleiii, 
21 mașini pentru dărăcit și tors 
lînă, 4 instalațiuni pentru fabri- 
cat cărămidă, 29 cazane pentru 
fabricat rachiul de drojdie şi 1 
fabrică pentru cașcavăl. Mașini 
și instrumente agricole în tot 
judeţul sunt: 

1013 mașini de secerat, 198 
maşini de cosit, 44 mașini de 
treerat, 27 mașini de semănat, 

158 mașini de vînturat, 28 ma- 
șini de bătut porumb, 4 mașini 
de tăiat paie, 163 pluguri de 
lemn, 9793 pluguri de fier, 1834 
boroane de fier, 2303 boroane de 
lemn, 4800 grape, 723. tăvălu- 
guri, 716 rariţe, 2444 care mari 
de povară, 4304 care cu osii 
de lemn, 9or2 căruțe cu osii 
de fier, 246 tirmace, 18 tră- 
suri pe arcuri, afară de cele din 
comuna de reședință. 

Intinderea judeţului fiind de 
6058 kil. p. sai 605881 hect., 
avem acuma tablourile urmă- 
toare: 

- Teren productiv 560732 hec- 
tare, teren neproductiv 35149 
hectare. 

Terenul productiv se împarte 
în: Terenul statului și proprie- 
tarilor 171637 hect.,. terenul 
locuitorilor 399095 hect. 

Terenul neproductiv coprin- 
de: vetrele satelor 157822 hec- 
tare, bălți, heleștaie, etc., 19527 
hectare, 

Terenul productiv se sub. 
împarte: cultură cu cereale, le- 
gume, livezi, etc. 90337 hect. 
statul și prop.; 23625 hect. lo- 
cuitori; necultivat 31357 hect. 
statul și prop.; 81854 hect. loc.; 
izluz 26270 hect. statul și prop.; 
37405 hect. loc.; vii 110 hect, 
statul și prop.; 2006 hect. loc.; 
păduri 23625 hect. statul și 
prop.; 5368 hect. loc.   

6092 

In total s'a cultivat 274670 
hect. în 1895—96, cari ai dat 

3469600 hectolitri de grine și 

153520 cîntare metrice de fasole 
și fin. A 

In judeţ e o întindere de 
1862 hect. și 74 arii cultivate 

cu vii. Maioritatea acestei întin- 
deri este în plasa Silistra-Nouă 

“și în special în comunele Os- 
trovul și Almaliul, 

In tot jud. se găsesc: 1190 
duzi (aguzi). 

Sunt 694 stupi cu miere. : 
Numărul vitelor e de aproape 

180000: 1703 armăsari, 17666 
cai, 15525 iepe, 4840 mănji, 601 

tauri, 36716 boi, 27490 vaci, 
15875 viței, 95 tauri de bivoli, 

384 bivoli, 950 bivoliţe, 462 

„malaci, 1 cămilă, 316 asini, 

170 asine,'74 miînji de asini, 

373 ţapi, 4562 capre, 1108 iezi, 

30937 berbeci, 338489 oi, 76001 
miei, 8747 porci, 5898 scroafe 
şi 7i44' pureci. 

Dintre toate articolele „de 

exportaţiune, lina este acela 

care - interesează mai direct 

„comerciul Europei. Statisticele 

trimise de administraţiunile lo- 
cale înaintea războiului, evalua 

numărul oilor - în Sand -jacul 

Tulcei de 645000, dar dacă 

se ţine cont de impozitul 

ce se dă pentru: fie-care cap, 

ceea-ce face pe proprietari să 

nu dea adevărata sumă a vi- 

telor. lor, rezultă că această 

- sumă e cu mult inferioară ce- 

lei reale. In 1876, negustori 

bine informaţi despre numărul 

oilor, spuneai că sunt 750000 

de oi, ceea-ce este mai apro- 

piat de adevăr. Numărul ace- 

stor animale cu lină, după răz- 

” boii, s'a mărit. Țăranii se ocu- 

pă cu pricepere şi stăruință de 
„turmele lor. Fie-care oaie pro- 

"duce pe an 1!/2 oca de lină și 
chiar 2. Cea mai mare parte din 

această lină ețigae 90%), iar 10%;   
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e de o calitate inferioară, care 
cu timpul tinde a dispare. In 
Sandjacul Tulcea și Constanţa 
S'aii făcut încrucișări cu ber- 
beci aduşi din Basarabia; dar 
nu s'a obținut de cit produse 
de calitate inferioară. Se ex- 
portă. din portul Tulcea prea 
puţine oi, căci locuitorii le ţin 
“pentru lină. In districtul Tul- 

cea sunt 7%/0 părţi lină albă și 

restul neagră. In districtul Con- 

stanţa sunt 30% părți lină al- 

bă și 70%, părți lînă neagră. 

Diferența între lina neagră și 

cea albă e de 30 franci la 100 

„-de kgr. Oile aii produs în anul 

1596, cantitatea de 668894 kgr. 

de lină, , 

Lacurile cu pește sunt nu- 

meroase în Dobrogea și se 

divid în două categorii: la- 

curile alimentate de. Dunăre, 

de la Hirșova pănă la Sulina, 

și cele alimentate de Mare, de 

la canalul Sf. Gheorghe în spre 

Mangalia. Lacul Razelm, cel mai 

“important din toate lacurile din 

_Dobrogea, comunică cu toate 

cele-lalte și este alimentat de 

Mare, comunicind în același timp - 

cu Dunărea prin canalul Du- 

nărețul. Turcii închiriaii toate 

bălțile și lacurile de la Hirşova 

pănă la îmbucăturile Dunărei, 

precum şi toate lacurile pănă 

la Chiustenge. Antreprenorul 

plătea 7ooo de lire pe an. La 

rindul săi, antreprenorul punea 

asupra pescarilor o dijmă de 
IO pănă la 150 și pentru unele 
bălți plăteaii chiar 30 pănă.la 

40%, 
In cartea sa «La Bulgarie 

Orientale», Allard zice: 

<Pescăria este principală în- 

dustrie a satelor așezate pe ma- 

lurile fluviului sati ale lacurilor. 
In timpul apelor scăzute ale 
Dunărei, cînd apele lacurilor se 

revarsă în fluvii, determinind 

în canalele lor de comunicaţie
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un puternic curent, Rominii și 

Bulgarii, cari se dedeaii de o- 

biceii acestei industrii, aşează 

zăgazuri de plase de-a curme- 

zişul canalului și prind. ast-fel 

mari cantități de pește, pe care 

il spintecă şi îl întind acope- 
rindu-l cu sare, ca să sc usuce 

la soare. Aceasta este una din 

bazele alimentațiunei pentru îar- 
nă. In Dunăre este o prodi- 

gioasă abundență de pește; pes- 

carii numai bagă coșurile cu 

plasele lor în apă și le scot 

repede afară pline cu pește. Si- 
lurul (somnul). este foarte abun- 

dent în fluviă și în lacuri, unde 

cl distruge o mulţime de alți 
pești mai mici. Știuca, crapul, 

plătica sunt foarte comune, pre- 

cum şi marele și micul morun, 
cu ale cărui ouă se face un 

mare comerț de icre. Se pes- 

cuesc de asemenea şi o mul: 
ţime de raci foarte mari; unii 
din ci ajung pănă la 30 cm.» 

Industria mică se găsește nu- 

mai prin cele 7 comune ur- 
bane şi este reprezentată prin: 

1 fabrică de postav, 1 fabrică 

“de substanţe uleioase, 1 fabrică 

de lumînări de ceară, 1 fabrică 

de bere, 3 fabrici de tăbăcărie, 

3 fabrici de apă gazoază, 2 fa- 
brici de: dărăcit lină și 1 fa- 

brică de săpun. 

Căile de comunicaţie: 
1. Maritime, cari ai ca punc- 

te de plecare portul Constanţa 
şi la o distanță mare și Man- 

galia. 

Din Constanţa pleacă vapoare 

în toate porturile romîne, la 

Odesa, Constantinopol şi chiar 
în Marea Mediterană, şi vin la 

dinsa vapoarele tutulor națiilor 

din Europa. 
2. Fluviale, pe Dunăre, de 

la Ostrovul pănă la -Hirșova 

prin Cernavoda; cite-și trele 
fiind schele pe fluvii. 

_:: 3. Calea ferată Cernavoda-   
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Constanţa, lungă de 64 kil., cu 

stațiile Mircca-Vodă, Medjidia, 
Murfatlar, uneşte fluviul cu Ma- 

rea, și, prin podul cel măreț de 

la Cernavoda,. unește București 

cu Constanţa. 

4. Drumuri mari de comuni- 

cație între comunele rurale mai 

însemnate și orașe. Medjidia 

este centrul lor; de aci pleacă în 
diferite direcțiuni drumuri: la Hir- 

şova, Cara-Murad, Cernavoda, 

Constanţa, Mangalia, Cuzgun- 
Ostrovul; mai este un drum d'a- 

lung ul Dunărei, de la Ostrovul la 

Ostrovul (din plasa Hirşova), 

de la Hirșova la Babadag și 

Constanţa, de la Cuzgun : și 

Ostrovul la Mangalia, de la Man- 

galia la Cara-Omer, de la Con- 
_stanţa la Mangalia. 

5. Calea naţională “Tulcea- 
Constanţa. 

6. Drumuri mici de comuni: 

caţie, cari leagă între ele toate 
comunele, satele şi cătunele. Se 

simte necesitatea unci căi fe- 

rate Constanţa -Tulcea pentru 
exploatarea pădurilor și mine- 
lor din jud. Tulcea, 

Comerciul. — Comerciul jud. 

Constanţa este destul de pros- 

per, mai cu seamă potrivit cum 

sta el înainte de venirea Romi- 

nilor în Dobrogea, sub Turci, 

cari nepricepîndu-se în afacerile 

comerciale, lăsaii toate în pără- 

sire., Orașul Constanţa, şi mai 

puţin porturile dunărene și Man- 

galia, nu făceai de cit foarte 

mici tranzacțiuni comerciale; a- 

cum însă, cu stabilirea Romini- 

lor, el își luă sborul și sub o- 

cîrmuirea guvernelor, cari nu 

cruţă nimic pentru a ridica din 

noii această provincie carea a- 

vut epoca ei de înflorire și mă- 

rire, vom azista la transforma- 

rea complectă a Dobrogei. A- 

ceastă ţară este destul de bo- 

gată, produce cereale în abun- 

denţă, animale în mare număr,   
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păduri bogate, pășuni întinse, 

pescării 'renumite, etc.; toate aş- 

teaptă numai să fie puse la preț 

şi exploatate. Cu toate că avem 

o cale ferată, Dunărea, Marea, to- 

tuşi căile de comunicaţie, prin * 

care să se scurgă aceste 'pro- 

duse, cam lipsesc, şi, guvernul 

și judeţul se silesc din răspu- 
teri spre a remedia acest răi. 

Trei lucrări ai făcut o revolu- 
țiune în comerciul peninsulei: 

calea ferată Cernavoda-Constan- 

ţa, podul peste Dunăre, careo 

leagă direct cu 'regiunea agri- 

colă a țării romînești, mărirea 
- portului Constanţa, care mai 

deană-zi era gol şi azi nu mai 

poate încăpea numărul vaselor 

ce vin să-l viziteze. Importul şi 
exportul, active, se face prin 
portul Constanţa, Mangalia, Hir- 

şova, Cernavoda, Ostrov, Med- 

jidia și vama Cara-Omer. 

Ati. intrat în cursul anului 
1895, 2671 vase de mare şi de 

rîuri, şi aii eșit:2658, în total 

5319 (nationale 670 şi străine 

4648) avind o 'capacitate de 
1443797 tone. 

Istoricul. —Din timpurile cele 
mai vechi, pămîntul cuprins între 

Dunăre şi Marea-Neagră aparţi- 

nea Traciei zăpădoase și era lo- 

cuită de două neamuri ale popo- 

rului Trac, anume Geţii și Dacii, 

cari mai tirziă aă trecut Dună- 

rea şi aii cuprins ţara Agatirţilor 

(Transilvania). Intre secolii VIII 

—V, Ionienii din Asia-Mică au 

stabilit colonii pe întregul lito- 

ral al Mării-Negre; în Tracia 

N.-E. înfloreai coloniile Milesi- 

ane Istropolis și Tomis, colonia 

Heracliei din Pont, Callatis, cari 

răspîndiră cultura elenă în țările 

necivilizate ale Nordului. Prin po- 

ziția sa geografică a servit drept. 

teatru evenimentelor istorice ce: 
lor mai însemnate; pe dinsa aii 

călcat armiile marilor cuceritori 

Darius, regele Perșilor, Philipp
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al II-lea şi Alexandru-cel-Mare, 
regii Macedoniei, Traian, împă- 
ratul Romanilor, Attila, regele 
Hunilor, pentru ca să-tăcem hor- 
“dele pustiitoare ale altor nea- 

muri, ce aii năvălit în Imperiul 
Romau de Răsărit. . 

" «In epoca ocupaţiunei romance, 

zice d. Gr.. Tocilescu («Revista 
« Tinerimei>, noua serie, vol. II, 

p. 188), Moesia de mai tîrziii era 
împărțită în două domenii et- 
nice: unul la V.: dardano-moe- 
siac, cel-t'alt la E.: geto-dacic, 
la care se adaugi teritoriul ora- 
șelor grecești de pe litoralul Mă- 
rii-Negre: Istros, Tomis, Calla- 
tis, Dionysopolis, Odessos și 
„Mesembria. Primul domenii se 
compunea din Dardani, . locui- 

tori ai Dardaniei (la extremita- 
tea S.-V. a provincei Moesia); 
din Scordiști, la N.-V. de Dar- 
dani, întinzîndu-se spre E. pănă 
la Margus (astă-zi Morava); şi 
în fine din Moesi şi Tribali, 
primii la V, de Ciabrus (astă-zi 
Țibriţa, pe lîngă Ratiaria), cei 
dal doilea la răsărit de acest 
rii, pe lingă Oescus, ambele po- 
poare înrudite, ocupînd  terito- 
riul cunoscut în înscripțiani sub 
numele de civitates Moesiae et 
Treballiae. In acest domenii 
dardano-moesiac s'a format la 
începutul erei noastre un dis. 
trict roman cu un comandament 
milităresc, aflător mai întiiă la 
Naissus (Niș), capitala Darda- 
nici, iar de la Tiberius încoace, 
în urma creărei limesului danu- 
bian (între anii 12—14d. Chr.) 
se mută pe malul drept al Du- 
nărei la Viminacium (Costolaci), 
Acestui district corespundea în- 
treaga Moesie superioară de 
mai tirziă și partea apusană a 
Moesiei inferioare, Aci se con- 
centra pănă în epoca flavică 
miezul apărării graniţelor Ja 
Dunărea de jos, în triunghiul 
format la V. și E. prin cur-   

surile rîurilor Margus și U.- 
tus (Vid). Patru legiuni fură a- 
şezate în' cele trei castre dună. 
rene: Viminacium, Ratiaria și 
Oescus. 

La răsărit de Triballi, cuprinși 
de timpuriii sub numele de Moesi, 
începea al doilea domenii et- 
nic, compus din triburile geto- 
thrace şi ocupînd partea de mij- 
loc şi cea estică a Moesiei înfe- 
rioare de mai tirzii, adică te- 
ritoriul menţionat în monumen- 
tele epigrafice sub numele de 
Ripa Thraciae.! 

Acest teritorii se giisca pe 
la 29 a. Chr., cînd M. Licinius 
Crassus supuse pe Moesi și 
pe Triballi, sub ascultarea re- 
gilor geți. Unul din aceștia, 
anume  Roles, care domnea 
peste regiunea dintre Haemus 
și Dunăre, ajută pe Crassus ca 
să sfărăme ultimele rămășițe ale 
Bastarnilor și să bată pe Zy- 
raxes, căpetenia Geţilor, în re- 

- giunea gurelor Dunărci. Roles 
este primit în clientela statului 
roman, iar, 'mai tirziă, principa- 

tul săi se alipeşte la regatul 
odrysic al lui Rhcemetalces, ia- 
răși un client al Romanilor, 
Ast-fel stăpinirea Odrysilor se 
întindea în S. ca și în N. Bal- 
canilor pănă la Dunăre, fluviul 
Dunărea formînd granița N. a 
Thraciei. » După  constatările 
aceluiași scriitor, orașele gre- 
cești de la Marea-Neagră fură 
cucerite deja în a. 72 a. Chr. 
de către proconsulul Macedo- 
nici, M. Terentius Varro Lucul- 
lus, trăind față de Roma în 
raporturile unor civitates foede- 
ratac. Curind după aceea însă, 
ele sunt supuse de Daci, cari 
se întăriseră foarte în cetatea 
Genucla (pe lingă Istropolis). 
Numai după cuprinderea și sfă- 
rămarea acestei fortărețe de că- 
tre generalul roman M. Licinius 
Crassus, orașele în cestiune fură 

“unui Ilocâp/qs. 

  

din noii alipite la provincia Ma- 

cedonia, stînd ast-fel pănă la 

începutul Domnici lui Tiberius. 

Atunci ele trecură sub privighe- 

rea guvernatorului Mocsici ; iar 

de la Domițian încoace, cu crea- 

rea Moesiei inferioare, alcătuiră 
o parte integrantă din această 
provincie. Totuşi ele formaă 
între dinsele o confederație deo- 
-sebită, cunoscută sub numele 
de feutapolă saii hexapolă (7p+- 

* = Celia , - » , 

by ris “Etomddews 705 20wwyd1489 

[l6/0»), avînd drept metropolă 

orașul Tomis, și un cult impe- 

rial deosebit sub prezidența 

Sub Romani, mai cu seamă 

după cucerirea Daciei de către 

Traian, provincia prosperă, se 

ridică colonii în N. ei, ca Troes- 

mis (Iglița), Durostorum (Silis- 

tra), Noviodonum (Isaccea), A- 
rubium (Măcin), Carsus (Hir- 
șova), Tropaeum Traiani (Adam- 
Clissi), Axiopolis (Cernavoda), 
etc. , , 

In epoca împăraţilor Antonini! 

progresul merge crescînd; a- 

ceasta este epoca de aura pro- 

vinciilor danubiene; monumen- 
tele cele mai importanteale Ro. 
manilor sunt ridicate în această 
epocă. Dar în secolul III p. 
Ch. invazia Goţilor fu dezas- 

troasă pentru Dacia și Moesia ; 

incursiunile se continuă sub Va- 
lerian și Galian ; Claudiu II, Au- 

relian și Prob, asigurară întru 

cit-va liniștea imperiului, însă 
pierzind Dacia, țărmul drept 
rămase descoperit; cultura dis- 
păru repede, cimpiile redeve- 
niră pustii şi țara își luă iar 
numele de Mica-Sciţie, care de 
la organizarea lui Dioclețian, 

făcea parte din diocesul Traciei, 
al prefecturei Orientului și a-: 
vind de capitală orașul Tomis. 

Valente acordă Goţilor a se sta- 

bili în Sciţia, dar aceasta grăbi 

căderea provincici ; Romanii sunt
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învinși la Marchianopolis ; chiar 
împăratul pieri în această luptă 
şi țara fu cumplit devastată. Teo- 
dosiu îi gonește, dar ajută li- 

niștita lor . așezare în Moesia, 

unde Goţii luară locuri și for- 
mară colonii agricole. 

„Cu împărțirea imperiului de 

către Teodosiu, invaziunile nu 

încetară, și această provincie nu 

„avu liniște un moment; Hunii 

pradă toate orașele de pe ma- 

lul Dunărei, între care şi Tomis, 

- atrași fiind de bogăţiile lor; 
după Huni, vin alte popoare ca 
Bastanii, Carpii, etc., și în urma 

lor, prin secolul al VI-lea p. Ch. 

Bulgarii, cari coprind ţinutul între 
Dunăre, Balcani și Mare. Aceştia 

se creștinează. Fi trăesc multă 

vreme în bună pace cu Bizan- 
tiniă, pănă în secolul al XII-lea, 

cind Bulgarii uniţi cu Romiînii se 

rescoală, bat pe Bizantini şi 

fondează un imperii al lor; 
coprinzind și ţinuturile dună- 
rene, În acest timp, Genovezii 
stabilesc colonii saii contuare 
comerciale pe ruinele vechilor 
orașe elene: la: Mangalia, To- 

mis, Eracle (lingă . Babadag), 
etc. In secolul al XIV-lea năvă- 
lind Turcii în Europa, coprind 
peninsula Balcanică și ţinutul nos- 
tru, care era domnit de un 

principe numit Dobrotici, de 

unde provine și numele Dobro- 
gea. | 

Pe la sfirşitul sec. al XIV-lea, 

în anul 1387, Mircea-cel-Bătrîn, 

domnul Țării Romînești, coprin- 
de o parte din Bulgaria și Do- 

brogea și se intitulează Domn:«... : 

pe ambele țărmuri ale Dunărei 

pănă la Marea-cea-Mare»; de 

atunci aii început emigraţiunile 

„ Rominilor în Dobrogea, unde îi 

găsim și astă-zi. Dar în anul 

1453, “Furcii luînd Constanti- 

nopolul, deveniră stăpînitorii în- 

tregei peninsule Balcanice și de 

acum încolo soarta ci este le-   

605 

gată cu destinele imperiului o- 
toman. 

In timpurile moderne încep 
emigrațiunile, cari ai dat ctno- 
grafiei ţărei un aspect aşa de 

variat. Așa după Romini și Bul- 

gari, vin de se stabilesc în Do- 

brogea Turcii ca stăpînitori. 

În sec. al XVI-lea Tătarii cara- 
ibi, și în al XVII-lea Tătariicabaili 

din gintea Nogal, din Bender,Ho- 

tin și Akerman, s'a refugiat în 

Moldova ca să scape de domi- 

nația moscovită, formînd. sate 

și orașe. In sec. alAVIII-lea, Ru- 

şii cazaci și haholi, în urma unor 

persecuţiuni religioase ai emi-. 

grat în Dobrogea, stabilindu-se 

în delta Dunărei. Tot în acest se- 

col aă început și Turcii a se așeza 

sistematic şi statornic. In sec. 

XIX-lea, pe la 1840, Bulgarii din 

Bazargc din Bulgaria, ai emi- 

grat în mase mari în Dobrogea, 

_fondind vre-o 30 sate; la 1844 
Germanii (șvabi alzacieni) sta- 
biliți în Rusia de împăratul A- 

lexandru |, aii trecut în Do- 

brogea și ai fondat vre-o 10 

comune. În a doua jumătate a 

secolului nostru, aii venit Grecii 
, [zau pa 

și Evreii, cari ati luat în miinele 

„lor comerțul ţărei. După răz- 

" boiul din Crimeea din 1857—58, 

Tătarii din Crimeea, Cerchezii 

și Abazii din Caucazia aii emi- 

grat în Dobrogea, dar după 

războiul de la 1877—78, al 

cărui teatru a fost întru cit-va 

şi Dobrogea (luptele de la Ghe- 

cet şi Bugeac) toți aceștia, îm- 

preună cu Turcii, aii emigrat în 

Turcia și nu S'ai reîntors de 

cît un mic număr de Turci şi 
-Tătari, și iată cum astăzi a- 

ceastă țară așa de mică pre- 

zintă o așa mare deosebire de 

naţionalităţi, care trăesc unele 

lingă altele, menținute în ordine 

şi linişte de elementul cel mai 
numeros, Romînii. 

Îfonumente istorice. — Princi-   
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palele resturi saii ruine istorice 

din judeţul Constanţa sunt: 
"IL. Valurile-lui-Traian. Aceste 

valuri sunt în număr de trei: 

unul de piatră, altul de pămînt 
și al treilea .tot de pămînt, 

dar mai mic de cît cel pre- 
cedent. Ele ai fost studiate 
cu amănuntul, inăsurate şi des- 

crise de d. profesor Gr. Toci- 

lescu, ale căruia cercetări le 

dăm aci în rezumat: 

1. Valul de piatră are două 

şanţuri, unul înainte și altul ina- 

poi; ai o înălțime de 1',50—2"; 

pe val este un zid de 2 m. 

lărgime, făcut din piatră cu- 

bică; pe lingă acest val sunt 

din distanță în distanță '26 la- 

găre, de la Cernavoda la Con- 

stanța, cari sunt legate cu zi- 

dul valului ; toate lagările sunt 

de piatră şi înconjurate cu șan- 

ţuri adinci; valul are frontul de 

apărare către N,; el a fost con- 

struit în timpul lui Constantin- 

cel-Mare. Poziţia și direcția lui 

este următoarea: începînd din 

spre E., de pe malul Mării, la 

800 m. spre S$. de Constanţa, 

se dirige spre V.; este tăiat de 
şoseaua judeţeană Constanţa: 

Mangalia, merge puţin alăturea 

cu calea ferată Cernavoda-Con» 

stanța, o părăsește, dar iar se 

întilnește cu ea și este tăiat de 

la 5 kil. spre S.V. de orașul 

Constanţa; mai merge puțin spre 

V. și apoi, despărţindu-se de 

valul mare de pămînt, cu care 

"a mers alăturea pănă aci ; el— 

la S. de cel de pămint—o ia 

spre S.-V., pe dealurile Hazi- 

Diuliuc și Lazma-Hale; e tăiat 

din -noii de calea ferată la ş 1 

kil. spre E. de. satul Hasancea; 

la 2 kil. spre S. de satul Ha- 

sancea, își schimbă direcția lu- 

înd-o spre N.-V., trece 'pe la 

500 m. spre V. de Hasancea, 

unde taie iar calea ferată, o ia 

-pe partea de S. a dealului Io-
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roslariol-Bair, trece prin partea 
de N. a satului Omurcea, şi de 
aci, tot spre N.-V,, trece pe la 
If kil. spre NI, pe dealurile 
Gherme-Bair şi Tașli-Bair, Pe 
la 500 m. spre S.-V. de satul 
“Alacapi, intrînd în valea Ca- 
ra-Su sai Medjidia, c tăiat din 
noii de calea ferată în .dreptul 
satului Alacapi, și paralel cu 
calea ferată urmează valea Ca- 
ra-Su, pe la poalele nordice ale 
dealului Cara-Acic-Bair, pănă 
la o distanță de 3 kil. spre N.- 
V. de satul Alacapi, unde se 
întilneşte cu valul cel mare de 
pămînt, schimbîndu-şi reciproc 
poziţia: cel de piatră, care era 
spre S., ia poziţia nordică şi 
cel de pămînt la N. de el, Aci 
este și un lagăr de piatră. Dis- 
tanța între valuri” este de 20 m, 
Ambele valuri merg acum pa-! 
ralel, pe dealul Medjidia, sunt 
întrerupte puțin, coboară dealul 
'Medjidia în valea Cara-Su, unde 
reapar din noi cu numeroase 
întreruperi mici sai în tăeri, la 
E. de Medjidia, trec chiar prin 
orașul Medjidia, și pe la poa- 
lele nordice ale dealului Ali- 

„Bei-Ceair, prin valea. Cara-Su, 
paralel cu calea ferată, se în- 
drcaptă spre E., trec pe la 
gurile văilor Tasli-Dere, Cara- 
Durac-Culac, pe lingă fortăreața 
Acsan-l)emir-Tabias, urcă Şi co- 
boară dealul Cara-Durac-Bair, 
taie valea Ghiaur-Amzali, urcă 
dealul Armutlu-Bair, ţinind în-. 
truna malul sudic al bălții Ca- 
ra-Su, La 2 kil. spre E. de Mo- 
vila-lui-Moș- -Oprea, Sai 10 kil. 
spre S.-E. de Cernavoda, se des- 
part aceste valuri; cel din spre 
N., adică cel de piatră, o ia 
spre N.-V. pe malul bălții Ca- 
ra-Su, pe cînd cel de pămînt 
o ia spre V.; cel de piatră, ţi- 
nînd muchea nordică a dealului 
Cochirleni părăseşte vecinătatea 
lacului Cara-Su, merge spre V;,   
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trece pe la 700 m. spre N. de 
virful Cernavoda, pe de-asupra 
muchici dealului Teterar-Bair, 
și se sfirşește pe malul IDunărei, 
la 4 kil. spre S.-V. de orășelul 
Cernavoda, în dreptul ostrovu- 
lui Hinog, lingă ruinele cetăţii 
romane Axiopolis, pe care d. 
Tocilescu a dezgropat-o în toam- 
na „anului 1898. 

. Valul cel mare de pămînt 
are și cl tot două șanțuri ca și 
precedentul, unul înainte, altul 
dinapoi, se ridică pănă la 3 m., - 
și șanțul dinainte saii cel apără- 
tor fiind de 3 m. adincime, fac 
ca înălțimea lui totală să fie de 
6 m., de la fundul șanțului pănă 
la creasta valului, Pe lîngă acest 
val se găsesc din distanță în 
distanță castre de pămînt, din 
cari unele sunt legate cu valul, 
altele se găsesc așezate lingă 
val. Fortul săii de apărare este 
spre N. situat. El a fost făcut 
în timpul lui Traian, deci este 
mai vechii ca cel de piatră. 
El începe de pe malul Mării, 
la 780 m. la S.-V. de orașul 
Constanţa, la 20 m. spre N.de 

cel de piatră, merge paralel cu 

cl, tae șoseaua județeană Con- 
stanța-Maugalia și calea ferată 
Cernavoda-Constanţia, în aceleaşi 
puncte, aproape ca și valul de 

piatră; la 7 kil. spre V. de Con- 

stanța, se desparte de cel de 

piatră, o ia spre V.N.-V. pe 

muchea: dealurilor Constanţei şi 
Horosbar-Iol-Bair, paralel cu ca- 

lea ferată, și alături tot paralel 

cu un drum comunal Alacapi- 
Constanţa, trece pe la 1! kil. 

spre N. de satul Hasancea, 
dominind valea Cara-Su, trece 

pe lingă ruinele fortului Ischi- 
duran-lol-Tabia, pe la 2 Kil. 

spre N. de satul Omurcea, pe 

la 1î/ kil. spre N.-E. de satul 
Murfatlar ; merge pe 

dealurilor Germe-Bair, Sas-Tirla 

și Tașli-Bair, tae valea Cara-Chioi, 

muchea . 
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pe lingă movila cu același nume, 
trece pela 1 kil. spre NE. de 
satul Alacapi, intră în valea 
Cara-Su, tăind valea Caratai- 
Alcea și este tăiat de calea ferată 
Cernavoda-Constanţa, la 3 kil. 
spre N.-V., lingă un lagăr de 
piatră, unde se întîlneşte cu va- 
lul de piatră, schimbîndu- și 
posiția, căci el e acum spre S., 
pe cînd cel de piatră spre N,, 
merge paralel cu el la o dis- 
tanță de 20 m. depărtare, tre- 
cind prin orașul Medjidia, pe 
malul sudic al bălții și văii Cara- 
Su, pănă la colțul S.-V. al 
bălții, la 10 kil. spre S.-E. de 
Cernavoda, unde despărțindu-se 

de cel de piatră, care o ia spre 
N.-V., apucă spre V., pe muchea 
sudică a dealului Cochirleni, 
trece pe la N. de .Movila-lui- 
Moş-Oprea, pe la 500 m. spre 
N. de satul Cochirleni și se 
sfirşeşte pe malul Dunărei, la 
Ii kil. spre N.-V. de satul 
mai sus amintit, 

3. Valul cel mic de pămînt 
are numai un șanț către S.; 
mare lagăre de loc; după po- 
zițiunea lui în teren, pare a fi 
fost o linie de apărare contra 
unui inimic ce ar fi venit din 
S.; înălțimea lui e de la 1—3 
m.; este cel mai vechii şi 
în apropiere de Constanţa și 
este tăiat de cele-Valte două. 
Pare a fi fost construit de un 
popor barbar ce locuia în Do- 
brogea înainte de epoca venirei 

EL în: 
cepe chiar de pe peninsula pe 
care e așezată Constanţa, o îa 

spre S.-V., la 4 kil. 200 m.; e 
taiat de calea ferată Cernavoda: 
Constanţa, la 3 kil. de cele 
două valuri de piatră și cel 
mare de pămînt; la 4 kil. e 
tăiat iar de calea ferată, ce o 

ia spre S. de el; la ş kil. din 

noii îl taie drumul de fier. 

Işi păstrează direcţia -lui spre
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S.-V., pe muchea dealurilor Laz- 
ma-Halale şi Hazi-Diuliuc, pănă la 
movila Cara-luc-Tepe, la 2 kil. 
spre S$. de satul Hasancea, 
mergînd pănă aci aproape para- 
lel cu valul de piatră;' de la 
această movilă o ia spre V, 
pe cînd valul de piatră o ia 
spre N.-V., merge pe muchea 
dealului Mametcea, taie văile 
Mahometcea-Ceair-Dere și Man- 
galia-Dere, la 21 kil. spre! S. 
de satul Omurcea; taie muchea 

dealului Mangalia-Culac-Bair, pe 

la 3 kil. spre S. desatul Murf- 
atlar, taie valea Serpla-Culac 
saii . Fatar-Orman-Dere, şi se 

urcă pe dealul Culuc-Bair, la 3 
kil. spre N.-E. de satul Biuiuc- 
Biulbiul ; de aci o ia spre N.-V. 
pe muchea dealului de la Murfat, 
trecind pe la 2 kil. spre V. 
de satul Chiuciuc-Murfat, pe dea- 

lul Cara-Chioi-Bair, pe lingă mo- 

vilele Endec-Tepe şi Cara-Tepe, 

"pe la 1 kil. spre V. de satul 
Endec-Cara-Chioi, pănă pe dea- 
lul Tabia-Franţuzească, lîngă mo- 
vila Indec-Cara-Chioi, la 4 kil: 

spre $.-E. de orașul Medjidia; 
de aci e întrerupt; dar direcția 
lui trebue să fi fost pe V., pe 

muchea dealurilor Tabia-Fran- 
țuzească, Conaz-Bair, Perdea: 
Culac-Bair, Amzali-Bair, Ua- 

naucet-Bair. Apare pe dealul 
- Uzun-Bair, la 1 kil. spre $. de 

Movila-Mare; de aci el se dirige 
spre N.-V. trecind pe lingă 

această movilă, pănă în dreptul 
Movilei - lui - Moş - Oprea, cînd 

se apropie de valul mare de 

pămînt, merge paralel cu el 

cit-va timp și se împreună a- 

mîndouă la 2 kil. spre E. de 

satul Cochirleni, formînd unul 

- și același. val, cel mare de pă- 

mînt suprapunindu-se celui mic 

de pămint; ast-fel merg de se 

- sfirșesc pe malul Dunării, la 1! 

kil. spre N.-E. de Cochirleni. 
II. Valul de -pămint de la 

f
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Vlah-Chioi în partea vestică a 
județului. Se cunoaște pe o lun- 
gime de 3 kil., începînd de pe 
malul estic al bălții Vederoasa 

și trecînd pe muchea dealului 

Germeli, la 11f kil. spre N.-E. 
de satul Vlah-Chioi. Se termină 

- pe malul vestic al bălții. Baciul. 

Are șanțul de apărare saii de 
front în spre S.; deci e: foarte 

vechiii și construit de barbari 

înainte de Romani. 

III. Tomis sai Tomi. După 
toate inscripțiunile găsite pe 

pietre funerarii, onorarii, mo- 

nete de aur, argint, etc., s'a a- 

juns la concluzia că ocupa lo- 

cul saii peninsula pe care este 

„aşezată astă-zi Constanţa și că o- 

dinioară ocupa un loc foarte în- 
tins, înglobiînd într'insa și tere- 

nul pe care este așezat astă-ză 
satul Anadol-Chioi, la 2. kil. 

spre. N.-V. de Constanţa. Aci 
S'ai găsit numeroase monete şi 

inscripțiuni cu numele de Tomi 

(a se vedea orașul Constanţa). 

IV. Callatis, după inscrip- 
țiunile găsite, monete, etc., s'a 

constatat că ocupa locul pe 

care este aşezat astă-zi orășelul 

Mangalia, întinzindu-se, probabil, 

pănă lingă lacul Mangalia, care 

constituia un admirabil port, 

V. Istropolis sai Istros se 

afla pe locul ocupat astă-zi de sa- 

tele Casaap-Chioi și Cara-Nasuf, 

VI. Axiopolis se află pe rui- 

nele din dreptul ostrovului Hi- 

nogub, la 3!/ kil. spre S.-V. de 

Cernavoda. Săpăturile d-lui Gr. 

Tocilescu aii constatat existenţa 

- a două cetăţi construite în dife- 

rite epoce; de la una din ele 

începea valul cel de piatră. 

VII. Carsum, după indicaţi. 

unile tablei Pentingeriane și iti- 

nerariul Antonin, se crede a fi 

fost pe locul unde se găsește 

astă-zi orășelul Hirşova. 

VIII. Capidava, ruinele de la 

Cala-Chioi, lingă satul Topal.   
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IX. Tropaeum Trajani, ale 
cărui ruine s'aă desgropat de 

curînd, prin îngrijirea și stăru- 

- înţa d-lui Gr. Tocilescu, distin- 

sul nostru arheolog, ss afla si- 
tuat în partea vestică a judeţu- 
lui, în valea Ghiol-Punar, la 2 

kil. spre N.-V. de satul Adam- 

Clissi și ia poalele vestice ale 

dealului Adam.- Clissi- Bair. . EL 

cra aşezat pe un cot: de deal. 
Este, în parte, astă-zi desgropat; 

ruinele sale ocupă o întindere 

de 12 hect. Era înconjurat cu 

ziduri înalte și groase, avînd 30 
turnuri în jurul săi. Zidul încon- 
jurător era construit din piatră 

“mare cioplită şi este în mare 

parte conservat. Pănă acum s'a 

desgropat cele trei porți prin- 

cipale apărate cu turnuri; înă- 
untrul orașului: «via principalis» 

în toată întregimea și lungimea 

ei. Pe ea se poate observa astă- 

“zi foarte bine un canal de scur- 

gere și alăturea un apeduct; s'aii 

desgropat multe edificii, între 

cari trei basilice, din care una: 

bizantină, cu cripcă sub altar; 

alta foarte mare .cu cîte 2 rîn- 

duri de stilpi sai coloane care 

amintește basilica Julia din Ro- 

- ma; și o a treia: basilica fornesis. 

“Orașul a fost construit în tim- 

„pul împăratului Traian, de unde 

și numele săi de. Tropaeum 

Trajani. Pe la 283 fiind distrus 

de către Goţi, la reconstruit: 

Constantin-cel-Mare, la anul 317 

sub numele de Tropaeensium 

Civitas, după cum arată o in- 

- Scripțiune găsită la poarta din- * 

spre E. In jurul orașului se mai - 

văd și alte temelii de construc- 

țiuni, cum și locul unde a fost 
cimitirul din epoca creștină. 

Aci, la Tropacum, mai trebue 
- alăturat și 

Monumentul triumfal de lingă 

Adam - Clissi. Acest monument 

este situat la 1 kil. spre N.E, 

de Tropaeum Trajani, pe mu-
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chea dealului A dam.-Clissi-Bair, la 
2 kil. spre N. de satul Adam- 
Clissi. EI a. fost desgropat tot 
de către d. Gr. Tocilescu în ul- 

timii ani. Și azi pare ca o mo- 

vilă înaltă de 20 m. Construită 
dintr'un miez de piatră, al cărui 
diametru este .30 m,, iar. cir- 

cumferința de 102 m., monu- 

mentul în vechime a fost în- 

vestmîntat cu o coajă. de blo. 

curi de piatră cioplită și cu frise 
şi metope ce reprezintă în sculp- 
turile lor scene, din războiul Ro- 
manilor cu Dacii. Marginea su- 
perioară era crenelată cu 30 
pietre, ce ai, scluptate pe ele, 
30 prizonieri principi daci, iar 
d'asupra, din mijlocul acoperi- 
şului, se ridica un trofeii uriaș 
de 10 m. înâlțime, pe al cărui 
pieptar este reprezentat Trajan 
călare. Coiful trofeului nu s'ati 
găsit; probabil că a fost de 
metal şi a dispărut. De la pă- 
mînt pănă la corpul monumen- 
tului era o scară circulară cu 
7 trepte. Pietrele cari învestmîn- 
tai edificiul căzuseră, din cauze 
necunoscute, în jurul monumen- 
tului, şi aă fost acoperite de un 
strat de pămînt, pe care cres- 
cuse o pădurice. Găsirea acestui 
monument, precum şi a Tro- 

" paeului, o datorăm distinsului 
nostru arheolog, Grigore Toci- 
lescu, care după o muncă neo- 
bosită de 10 ania desgropat o 
parte din gloria străbunilor noştri. 
Monumentala sa lucrare <Mo- 
numentul de la Adam-Clissi», îi 
va constitui un titlu neperitor 
pentru posteritate, E 

Afară de aceste vechi orașe, 
ale căror ruine sunt mai mult 
Sait mai puțin cunoscute, mai 
sunt și altele, a căror existență, 
bănuită numai, a fost scoasă la 
iveală prin cite-va inscripțiuni 
găsite pe lingă unele sate, ast- 
fel: 1. la Cara-Harman, în Nor- 
dul județului, s'a descoperit rui-   
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nele unci cetăți pătrate de ori- 
gină romană. Mai sunt urme de 
cetăți vechi la Musait (212 kil. 
spre S.-V. de satul Rasova); 2. 
la Oltina; 3. .la Satul-Noii; 4. 
la Ceatal-Orman (Pantelimon), la 
Bugeacul, etc., pe lîngă ruinele 

" castrelor de de-alungul valurilor 
descrise mai sus. | 

«In timpul năvâălirii barbari- 
lor, zice d. Tocilescu («Istoria 
Romînă»), Dobrogea a fost stă- 
pînită de Huni (după moartea 
lui Attila anul 453), de Slavii 

Sievenţi sai Sieverane, și de 
Bulgarii lui Isperuch (pe la 679), 
cari gonesc pe Slavi. Rominii 
încep de timpuriii să locuiască 
într'însa: ci sunt pomeniţi aci 
de scriitori sub numele de Vlachi, 
încă pe la începutul secolului 
al XI-lea. 

«In evul-mediii, Genovezii, ce 
aveaii în mina lor comerciul a- 
proape esclusiv al Mării-Negre, 
de unde exportati în Occident 
pește, piei lucrate, carne sărată, 

sclavi și mai cu seamă grîne, ati 
trebuit să aibă comptuare la 
Mangalia, Constanţa, Licostom 
(Chilia),  Moncastro (Cetatea-Al- 
bă) și Vecina (Măcin). Portula- 
nele italiene menționează foarte 
adesea aceste stațiuni comer- 
ciale. 

«Pe la jumătatea secolului al 
XIV-lea (1357) în Dobrogea dom- 
nea un voevod, Dobrotici (Do- 
brodicius,. Dobordize), care avea 
capitala la Varna şi o flotă de 
vase destul de însemnată pe 
Marea-Neagră. De la numele lui 
se trage numele Dobrogei. EI 

moare pe la 1385 şi-i urmează 

fiul săi Ivanko, care'l vedem, în 

27 Maii 1387, că încheie un 

„ tractat de comerciii cu orașul 

Genua; se fixează vamă 1% la 

intrare, ca și la ceșire, și se 

scutește un număr de articole 

ca: aurul, argintul, mărgărita- 

rele, corăbiile şi. mărfurile de 

" Genovezilor, 
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tranzit. Genovezii vor avea un 

consul, care să. dea dreptate 

„<Tot în acestan Lazăr, prin- 
„ţul Serbiei, care fusese bătut 

„de. Turci şi îndatorit la plată de 

tribut, se unește cu Bosniacii și 

“cu Romiînii, şi cîștigă. la Plo- 

cinic (lingă Topliţa) o victorie 

din cele mai strălucite. Această 

„victorie însuflețeşte pe Ivanko 
și-l face, ca împreună cu Șișman, 

țarul Tirnovei, să se scoale a- 

supra Turcilor. Șişman însă este 

învins; toate cetăţile de pe ma- 
lul drept al Dunărei: Hirşova, 
Dirstorul, Nicopoli, chiar și Vi- 

dinul, se iai de Turci; țara lui 
Șișman se face pașalic. 

« Cuprinderea Bulgariei de 
Turci nu putea lăsa în pace pe 
Mircea-cel-Bătrin. El văzind pri- 
mejdia, trece Dunărea, ia Vidi- 
nul, Șiștovul, Nicopoli, Silistra | 
şi toate cetățuile dunărene pănă 

la gura riului, gonește pe Turci 
din Dobrogea și coprinde ţara. 

«Mircea se intitulează de acum 
inainte (anul 1387) despotul Do- 
brogei şi stăpînitor al Silistrei, 
avînd titlu întreg: <Doma a 
toată Țara-Romînească, al păr- 
ților de peste Carpaţi și al ţă- 
rilor tătărești (Basarabia-de-]Jos), 
ducele A mlașului și Făgărașului, 

stăpinul banatului de Severin și 
pe ambele țărmuri ale Dunării 
pretutindeni păna la Marea-cea- 
Mare (Marea-Neagră)>. EL întă- 
rește orașele dunărene cu oştiri 
romiînești, și susține aci ncîn- 

trerupt lupta cu Turcii, 

<Cu moartea lui Mircea s'a 
“perdut și stăpînirea asupra Do: 
brogci. Turcii şi-au stabilit do- 
minațiunea asupră-i; orașele în- 
floritoare pănă aci, parte le-aii 
distrus, parte le-aă lăsat în pă- 
răsire;. porturile maritime și du- 
nărene se dărapănă şi se îno- 
molesc; și numai pe la începu- 
tul secolului al XIX-lea, în urma
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războaelor Rușilor cu Turcii în 
1828 și 1853, se pregătește o 
epocă mai bună pentru aceste 
regiuni o dată așa de înfloritoare. 

«In fine tractatul de la Ber- 
lin consfințind reintrarea Do- 
brogei în stăpînirea Rominilor, 
un viitor plin de speranţe zîm- 
bește și acestei provincii, unde 
deja în timpii din urmă s'a a- 
dus multe îmbunătățiri; dar va 
fi încă nevoie de temeinice sfor- 
țări pănă să se poată dezvolta 
într'însa începuturi prospere de 
cultură», 

Meritul de cercetareși desvălire 
a vechilor cetăţi grece şi romane, 

a lucrărilor lor de apărare și a 

monumentelor artistice, epigra- 

fice, etc., revine în cea mai mare 

parte d-lui Grigore Tocilescu, 
profesor universitar și singurul 

nostru arheolog, care după o 

muncă neobosită de mai bine de 

'18 ani, a reușit a scoate la lu. 

mină o întreagă civilizaţiune gre- 
co-romană, de care literatura 

antică este aproape mută. 

Constanţa, Z/asă, din jud. Con- 

stanța. 
Și-a luat numele de la orașul 

Constanța; reședința judeţului. 

Se mărginește la N. cu plasa 
Babadag, din jud. Tulcea ; la E. 

cu Marea-Neagră ; la S. cu plasa 

Mangalia și la V. cu plășile 

Hirșova și Medjidia. 

Este situată în partea răsă- 

riteană a. judeţului, între 25040" 

și.26040' longitudine orientală 
şi între 430%45* şi 44938 latitu- 

dine boreală. Cele mai lungi 

diagonale ale sale sunt: de la 

N. la S., de la virful Movila-In- 

'şirată la ruinele Popucci, 88 

ki, și de la V. la E., de la 

virful Tortoman la gura Peri- 

teașca, 60 kil.; cea mai mică 

de la V. spre E., de la Valea- 

" Ciobanului la malul Mării, 10 

kil.; mijlocia este de la virful 

58495. Alarele Diclionm (ieograrie. tol. 42 

. 
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Caratai la orașul Constanţa 35 
kil. 

Solul e mai puțin accidentat, 
de cit a celor-l'alte plăși ale ju- 
dețului Constanţa. Ondulaţiunile 
terenului, dealurile şi văile se 
succed la intervale mari, dea- 

lurile fiind terminate cu platouri 
întinse și văile fiind lungi și pu- 
ţin adinci. Aspectul lor e uni- 
form, mai toate sunt lipsite de 
păduri; ici şi colo crînguri sai 

-tufe mari întrerup monotonia 
platoului. 

Movilele, numeroase, par ca 

niște sentinele pierdute în zare. 

In partea estică însă, Marea 

şi lacurile formate de ea, mai 

_înveselesc privirea obosită a 

călătorului, Plasa ţine și dete- 

rața dunăreano-balcanică și de 

cea marină, mai mult de a doua 

de cit de cea d'intiii. Princi- 

palele culmi sati sisteme de dea- 

luri ce-i brăzdează teritoriul sunt: 
I. culmea Dorobanţul, la N.-V., 

cu virful Ghelingec (203 m.) 
străbate printre piraiele Boaz- 

gic şi Casimcea, e de natură, 

stincoasă formînd pe alocurea 

văi. înalte și frumoase; 2. Cul- 

mea Carol I, .tot la N.„V. cu 

virful Cara-Murad (130 metri), 
printre văile Dere-Chioi și -va- 

lea Cara-Murad; 3. Cara-Murad, 

la N., printre valea Ester și pi- 
riul Casimcea cu virful Beriş- 

Tepesi (145 m.); 4. culmea Ta- 

şăul între lacurile Taşăul, Gar- 

galic, Sinoe, Mare și piriul Ca- 

- simeea, cu virful Cara-Tepe (163 

m.), la NE. 5. culmea Carcara, 

în partea centrală, cu virful Mo- 

vila-Imbinată (91 m.), între la- 

curile Tașăul și Sirt-Ghiol, Mare 

şi Valea-Ciobanului ; 6. culmea 

Constanţei, tot în partea cen- 

trală, cu virful Tașli-luc (74 

m.) între lacul Sirt-Ghiol, Mare, 

Valul-lui-Traian și valea Ho- 

roslav ; 7. culmea Techir-Ghiol, 

la S., cu 'virful Cara-Amat (74   
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m), între văile Omurcea, Mare, 

Zidul-lui-Traian și lacul Tuzla ; 

8. culmea Murfatlar, la V., cu 

virful Cara-luc (88 m.), între 

văile Omurcea, Cara-Su și Endec- 

Cara-Chioi. Movile sunt nume- 
roase, răspîndite în diferite di- 
recțiuni, servind ca puncte de 

observație și de orientare, 

“Hidrografia este representată 
prin Mare, vre-o 4 lacuri şi 2 

piraie, precum și o mulțime de 
văi.— Marea-Neagră udă plasa 

la E., de la Tuzla şi pănă la 

gura Periteașca, pe o lungime 

de aproape 60. kil. Malul” săi 
este în general înalt și rîpos, 
pe alocurea este și stîncos, ca 

în împrejurimile Constanței; în 

două locuri intră mult în Mare, 
formînd două promotorii: Con- 
stanța și Midia. Prin multe lo- 

curi, el este acoperit cu bande 

largi de nisip, ca între lacul Ta- 

şăul și țărm, şi ceva mai sus 

de gura Buazului. 

„Lacuri sunt 7, și anume: coa- 
da sudică a bălţei celei întinse 

Sinoe, pe o întindere de 800 

hectare, la N.-E., comunicind 
cu Marea prin gura Periteaș- 

ca de o parte, laN.E,, și gura 

Buazului de alta, la S$.; între 

el și Mare, se găseşte stuful Chi- | 

tuc (900 hect.), iar în partea 

vestică o largă bandă de ni- 

sip între el și lacul Tuzla ce 

aparţine județului Tulcea; Gar- 

galic (250 hect,) la E.; Tașăul 
tot la E. (1200 hect); Sirt- 

Ghiol (1300 hect.) la E., coprin: 
zînd Iasula -lui- Ovidiă;, Tăbă- 

căria (150 hect.) la:S. de pre- 

cedentul; Agigea- Ghiol (100 

hect.) la $.; “Tuzla-Ghiol (700 

hect.) la S. Toate aceste lacuri 

se găsesc situâte în niște de- 

presiuni, peste cari-apa Mării 

odinioară era revărsată; pămîn- 

tul executind o mișcare lentă 

de ridicare, apa Mării s'a re- 

tras, lăsînd în urma-i aceste



CONSTANȚA (PLASĂ) 

„ lacuri, Ele ai malurile înalte, u- 
nele chiar pietroase ca Tașăul; 
conţin pești mulți și buni şi a- 

parțin statului... 

Piraiele cari o udă sunt: Pe- 
letlia, ce se deschide în lacul 

* Tuzla, Gargalic, ce se varsă 
în lacul Gargalic, la NE. a- 
mîndouă; Casimcea saii Tașăul, 

cu afluentul sii pe dreapta, 
apa Visterna, la N.; “Techir- 

Ghiol care se varsă în lacul Te- 
chir-Ghiol la S. | 

Văile nu sunt numeroase Şi 

nu conţin apă de cit foarte pu- 
țin -timp din an, din cauza lip- 
sci de păduri. Principalele sunt: 
Dere - Chioi, Ghelingec și Tor- 

„toman la N.V.; Ciobanul și 
Hagi-Cabul la V.; Horoslav 
în partea centrală; Agigea, Ha- 
gi- Diuliuc şi Omurcea, cu ma- 
lurile-i înalte și stincoase, în 
partea meridională. 

Plasa Constanța este formate 
dintr'o comună urbană, capitala 
județului Constanţa, așezată pe 
malul Mării, pe promotoriul Con- 
stanța şi din 12 comune rurale, 
coprinzînd 43 sate, şi anume: Ca- 
ra-Murad, reședința. ei, la N., pe 
valea Cara -Murad; Cara-Har- 
man,la N.-E,, pe valea cu ace- 

“lași nume, lîngă lacul Sinoe, 
cu cătunele Cara-Harman, Pe- 
letlia și Traian; Carol I-la N.- 
V., pe valea Bilarlar, 'cu' cătu- 
nele Carol I și Dorobanţul; Ci- 
cracci, în partea centrală, pe 
malul vestic al lacului Tașăul, 
cu cătunele Cicracci, Cara-Coium 
Cavargic, Cogealac, Mamaia, Pa. 
lazul-Mic, Taşăul și Dolu-Faci; 
Copadin în partea de S..V., pe 
valea Copadin; Gargalic, la N.- 
E., pe malul vestic al lacu- 
Iui Gargalic, cu cătunele Gar- 
galicul-Mare și Gargalicul-Mic ; 
“Hasancea, în partea centrală, pe 
valea Hasancea, cu cătunele Ha- 
sancea și Mahometcea ; Murfatlar 
la V., pe valea Cara-Su; O.-   
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murcea, tot la V., pe valea 

Cara-Su, cu cătunele Omurcea 

şi Nazircea; Palaz, la E. pe 

malul vestic al lacului Sirt- 

Ghiol, cu cătunele Palazul-Mare, 

Anadol-Chioi, Canara și Horos- 

lar; Pazarli, la N., pe valea Pa: 

zarii, cu cătunele Pazarii, Ghc- 

lengic, Ester și Selemet; Te- 

chir-Ghiol, la $., pe malul nordic 

al lacului Techir-Ghiol sai Tuzla: 
Ghiol, cu cătunele Techir-Ghiol, 

„ Agigea, Hagi-Diuliuc şi Laz- 
Mahale, 

Populaţiunea plășei Constanţa 

(afară. de orașul Constanţa) pe 
anul 1895—96 este următoa- 
rea: 3213 familii, sai 13620 su- 

flete împărțite după cum urmea- 

ză : bărbați 7884, femei 5736; ne- 

căsătoriţi 7058, căsătoriţi 6036, 

văduvi 465, divorțaţi 11; ştiă 

carte 1905, nu știi 11715; ce: 

tățeni romini 11924, supuși stre- 
ini 1563, nesupuși nici unei pro- 
tecţii 133; ortodoxi 5819, cato- 

lici 1697, mahometani 6549; de 
alte religii ş6. 

După. ocupaţiuni (cu orașul 
Constanţa): agricultori, mese: 
riași, etc. 3076, industriaşi 329, 

comercianți -825, cu profesii |i- 
bere și altele 1410. 

Contribuabili sunt 5837. 

Pămintul plășei produce ce- 

reale şi pășuni multe, mai puţin 

însă vii şi păduri. 
Întinderea totală a plășei Con- 

stanța este de 1185 kil., sau 
118529 hect., împărţite în mo- 
dul următor: terenul productiv 
103093 hect., terenul neproduc- 

tiv 15436 hect,; terenul produc- 

tiv: statul și proprietarii 45820 

“hect., locuitorii 57273 hect,, te- 
renul neproductiv: vetrele sa- 
telor 3806 hect,, bălți, heleș- 

tae, etc., 11790 hect. 

Terenul productiv cultivat cu 

grîne, legume, etc. 27077 hect. 
aparținînd statului și proprietari- 
lor; 46352 hect, locuitorilor; te- 
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ren necultivat 6963 hect. statul 

și proprietarii; 5349 hect. locui- 

torii; izlaz 10773 hect. statul 
și proprietarii; 6194 -hect, lo- 
cuitorii; vii 31 hect. statul și 

proprietarii; 175 hect. locuito- 

rii; păduri 1036 hect. statul și 

proprietarii; total 45820 hect,, 

aparținînd statului şi proprie- 

tarilor şi 57273 hect. locuitori- 

lor(socotind și oraşul Constanţa). 

Sunt în plasă 3076 plugari, 
cari aii 13 mașini de treerat cu 

aburi, 18 de semănat, 324 de 

secerat, 80 de bătut porumbul, 

8 de ales sămînța, 458 grape 

"de fier, 144 mașini de vinturat, 
2 mașini diferite agricole; 1551 

pluguri cu boi, 392 pluguri cu 
cai; 806 care cu boi, și 1821 

căruțe cu cai. 

Vite : 226 armăsari, 3879 cai, 

3353 epe, 1533 minzi,. 1ŞI 
tauri, 6787 boi, 5867 vaci, 2510 

viței, 123 asini, 8 catiri, 8370 

berbeci, 63152 oi, 30335 miei, 

40 ţapi, 204 capre, 100 ezi, 

1986 porci și 1176 scroafe, 

Pescuitul este ocupaţiunea 

principală a locuitorilor de lin- 
gă Mare, și de pe lingă cele 8 

bălți formate de ea. Sunt în 

plasă 825 puțuri prin sate și 
19 pe cîmp, răspîndite. 

Industria acestei plăși, soco- 

tind şi orașul Constanţa, este 

cea mai însemnată dintre toate 
ale celor-lalte plăși; în toată 
plasa sunt: 329 îndustriaşi (ar- 
murieri, fierari, tîmplari, tini- 
chigii, etc.);, $ mori cu aburi; 
3 mori cu apă și 49 de vint; 
1 fabrică de postav, 1 de ulei, 
1 de luminări de ceară, 1 de 
bere, 1 de tăbăcărie (toate în 
orașul Constanţa). 

Comerciul ci, afară de acel al 

oraşului Constanţa, este puţin în- 

semnat. Constă în importul co- 

lonialelor, manufacturelor, piei- 

lor lucrate, spirtoase, ete. și în 

export de cereale, - animale și
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lnă. In toată plasa sunt 825 
comercianți, dintre cari şo han- 
ii şi 144 cîrciumari, 

Veniturile comunelor (afară 
de Grașul Constanţa) se urcă la 
117953 lei, iar cheltuelile la 
48338 lei, 

„Căile de comunicaţie sunt: 
pe apă, pe Marea- Neagră (la 
portul Constanţa), pe lacuri şi 
bălți, cu luntrele; pe uscat: ca- 
lea ferată Constanţa-Cernavoda- 
București cu' stațiunile  Con- 
stanța. și Murfatlar; şoseaua na- 
țională Constanţa-Babadag-Tul- 
cea; șoselele mari cari duc la Hir- 
șova, Medjidia, Biulbiul şi Man- 
galia; drumuri nenumărate ve- 
cinale și comunale ce leagă toate 
satele între ele. 

Sunt 6 biserici ortodoxe, în- 

treținute de stat şi comune 

avînd cite ro hect. pămînt şi 
fiind deservite de 9 preoți, ş 

dascăli și 9 cîntăreţi; mai sunt 
şi 12 case de rugăciune. 

”” Instrucţiunea se predă în 15 

şcoli primare, din care 2 de 

băeţi şi 2 de fete, în orasul 

" Constanţa, cu 7 institutori și 

_4  institutoare, 11 şcoli ru- 

rale mixte cu 11 învățători și 

8 învățătoare. Sunt frecuentate 
de 1257. elevi, 752 băeţi şi 523 

fete. Sunt şi 12' școale străine 

ale comunităţilor catolice şi ar- 
mene. | a 

Plasa este bogată în mo- 

numente istorice: vechile cetăți 
grece Tomis (Constanţa), Istro- 
polis (la N. de Cara-Harman), va- 
lurile lui Traian, etc., formează 

partea arheologică a ci. (A se 

vedea partea istorică la des- 
cripția judeţului), 

Constanţa, com. ard, capitala 
districtului Constanţa. 

„Situatia, — Este așezată pe 
malul Mării- Negre, în partea 

estică a judeţului şi a plășei, pe 
o mică peninsulă 'ce intră pu- 
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țin în Mare și se termină prin 
capul cu același nume. E si. 
tuată la 260 21 25“ longitudine 
orientală și 440 10' 15” latitu- 
dine boreală. Se află la 235 kil. 
în linie dreaptă, 260 kil. pe ca- 
lea ferată, spre E. de capitala 
regatului. [ste așezată în par- 
tea sud - estică a Dobrogei, la 
95 kil. în linie dreaptă (112 pe 
șoseaua națională) de Tulcea, 
capitala districtului Tulcea ; la 
55 kil. de hotarul spre Bulga- 
ria; la 115 kil. de Silistra şi la 

53 kil., în linie dreaptă și 66 
kil. pe cale ferată, de Dunăre. 
Comunele și cătunele înveci- 
nate cu Constanţa sunt: Ana- 
dol- Chioi, la 2 kil.; Palazul- 
Mare, la ş kil.; Canara, la 9 kil.; 
Horoslar, la 9 kil., toate spre 
N.V. (ale comunei Palazul); Ha- 
sancea, la 10 kil. spre V.; Ma- 
metca, (cătunul com. preceden- 
te), la 12 kil. spre S.-V.; Laz- 
Mahale, la g kil.; Hagi-Diuliuc, 
la: 11 kil; Agigea, la 12 kil.; 

Techir-Ghiol, la 16 kil., toate că- 
tune ale comunei Techir-Ghiol, 
spre $.-V. Faţă de comunele 
urbane ale județului, ea are ur- 
mătoarea situaţie: Medjidia e 
aşezată la 34 kil. spre V.; Cer- 

navoda, la 53 kil. tot spre V.; 
Mangalia, la 5o kil. spre S.; Hir- 
şova, la 82 kil. spre N.-V.; Cuz- 
gun, la 70 kil. spre V.; Ostro- 
vul, din pl. Silistra-Nouă, la 110 
Kil. tot spre V.; cum vedem ea 
are o poziţiune excentrică față 
atit de județ (Medjidia repre- 

" zentînd centrul), cit şi de plasă. 
Hotarul săii amănunțit este 

următorul: Plecind de pe ma- 

lul Mârii- Negre, la N. de Tă- 

băcăria - Vechie, la 5 kil. spre 
N. de Constanţa, o ia mai în- 

tiii spre V., pe malul nordic al 

Iazului-Tăbăcăriei, apoi spre S., 
pe lingă malul de V. al ace- 

luiași. lac și pe la poalele es- 
tice al dealului Anadol-Chioi, pe   
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la E. de satul Anadol-Chioi, se 

urcă în movila Talina-Tepe; de 

aci o ia spre S.-V., pănă la mo- 

vila Sarim - Tabia, de unde se 

dirige spre S.-V., pe pantele es- 
tice ale dealului Constanța, pă- 

nă la locul de întretăere ale va- 

lului nordic de zid al lui Tra: 

ian cu calea ferată Cernavoda: 

Constanţa; de aci, în linie dreap- 

tă se îndreaptă în direcție sud- 
estică spre Mare, taie mu- 

chiile dealurilor Laz-Mahale și al- 

"Viilor, șoseaua județeană Con- 
tanța-Mangalia, și se opreşte pe 
malul Mării, la locul unde se 
deschide valea Sara-luc în Mare, 

la 4 kil. spre S. de Constan- 
ţa; de aci hotarul ia direcțiu- 
nea spre N., urmînd neconte- 
nit malul Mării, mai întîi spre 
N., apoi spre N.-E. formînd o 
mare curbă cu convexitatea spre 
V., portul saii baia Constanţa, 
pănă la capul Constanţa, de 
unde se dirige spre N.-V., pe 
la E. de orașul Constanţa, Tă- 

- băcăria - Nouă și la N. de Tă- 
băcăria - Vechie, de unde am 
plecat. Forma hotarului este 
lunguiață, ca aceea a unui romb 
neregulat; lungimea lui totală 
este de 20 kil., iar întinderea 
totală coprinsă într'însul este de 
2378 pogoane, sati 1189 hect, 

Teritoriul orașului se mărgi- 
nește la N., N.-V. şi V. cu că. 
tunul Anadol- Chioi, al comu- 
nei Palazul- Mare, de care se 

desparte -prin dealurile Anadol: 
Chioi și Constanţa; la S. cu 
cătunul Laz-Mahale, al comu- 
nei Techir-Ghiol, despărțindu-se 
prin dealurile Laz-Mahale şi al- 
Viilor; la E. cu Marea-Neagră. 

Relieful solului. — Teritoriul 
comunei fiind prea mic, dealuri 
nu sunt numeroase; aii ondu- : 

laţiunile întinse, aşa că trecerea 

de la deal la val se face pe 

nesimţite; sunt de natură cam 

stîncoasă și unele acoperite nu.
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mal cu semănături și fineţe, Prin- 
cipalele sunt: dealul Anadol- 
Chioi, 40 m. la N., tăiat de 
calea naţională Constanţa-Tul- 
cea; dealul Constanţa la V. 
(60 m.), pe muchea căreia merge 
calea ferată  Constanța-Cerna- 
voda şi ruinele celor trei valuri 
ale lui Traian; dealul Laz-Ma- 
hale (45 m.) la S.-V.; Dealul- 
Viilor, la S. și S.-V, de Con- 
stanţa, pe muchia căreia merge 
șoseaua judeţeană Constanța. 
Mangalia, cu pantele estice a.- 
coperite cu vii, de unde și nu- 
mele săii, și lingă care pe malul 
mării se: găsesc băile orașului. 
Movile sunt numeroase față 
cu întinderea teritoriului; sunt 
24, grămădite mai cu seamă 
în 2 grupuri Ja N.-V. şi V. de 
oraş; printre ele distingem: 
Tabia-Tepe la N.V.; Saram- 
Tabia, la V.; Avreline sai A- 
„vra-Tepe, la marginea 'de V. a 
orașului (57 m.) dominindul; 
ele sunt artificiale, servind ca 
puncte de orientare, de observa- 
ție și probabil unele din ele ai 
şervit ca locuri de înmormîntare. 

Orașul propriii zis este format 
din două părți: 1. Partea penin- 
sulară, de formă trapezoidală, cu 
baza mică '(S.), de 700 m. spre 
Mare, iar cu cea mare de 950 

“m. (N.); se leagă cu partea 
continentală a orașului; are 
3 laturi “scăldate de Mare: 
1. cea de N. (de la vamă 

"la clădirea institutului geogra- 
fic, 700 m.); 2. cea de E. cu 

„1050 m.; 3. cea de V. cu 1500 
„m. în total 3250 m. coastă 
învecinată cu Marea. Malul 
vestic formează două terațe 
spre Mare, spre S. este apărat 
contra rupturilor. şi dărimături- 
lor printrun mal de piatră ce 
înaintează în Mare pănă la 450 
m.; malul estic însă neprotejat 
de nimic, este atacat continuii 
de. valurile Mării și cu cît merge   
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“spre N. cu atit se surpă mai 
mult, din cauza constituției so- 
lului, care aci nu mai este pie- 
tros și argilos. Suprafaţa acestei 
părți este de 89 hect. 25 arii. 

II. Partea continentală, cu o su- 
prafaţă de 126 hect,, are iarăși 
o formă trapezoidală, avind o 
lature udată de Mare (cu o în- 
tindere de 1250 m.): In total 
suprafața totală a orașului este 
de 215 hect., cu 41! kil. de 
coastă, din cari pentru port 
servesc numai 500 m. 

Baza sai postamentul de 
teren pe care este așezat orașul 
Constanţa face parte din epoca 

. terțiară, grupa miocenică, care 
„se prezintă sub forma de  les- 
"pezi supra-puse, întinzindu-se 
orizontal de la Mare spre uscat, 
pe o distanță de 25—30 m.; 
aceasta însă numai în ceea-ce 
priveşte partea udată de Mare, 
căci restul terenului face parte 
din 'epoca quaternară, și anume 
din virsta diluviană. Inclina- 
țiunea solului orașului Con- 
stanța, pe o lungime de 2 kil. 
(diagonala cea mare a orașului 
de la N. spre S. și anume de 
la movila Avretine sai Avra- 
Tepe, de lingă cazarma artile- 
rilei și pănă la hotel Carol, 
colțul estic al peninsulei), este 
de 55 m., deci pe 1 kil. solul 
se înclină cu 30—33 m. prin 
urmare pe metru esteom.o16; 
este şi mai mică înclinațiunea 
de la E. spre V. 

Hidrografia este reprezentată 
numai prin Marea-Neagră șiun 
jaz; ape curgătoare nu sunt, 
iar văile sunt foarte puţin nu- 
meroase și fără vre-o impor- 
tanță oare-care. Marea o udă 
la E. de iazul Tăbăcăria (5 kil. 
spra N. de oraș), pănă la gura 
văei Sara-luc-Ceair (4 kil. spre 
S.-V. de oraș), pe o lungime de 
aproape 12  kil. Malul Mării 
începînd de la iazul Tăbăcăria 
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și mergînd spre S., se îndreaptă 
mai întiii spre S.E., pănă mai 
jos de 'Tăbăcăria- Nouă, apoi 
spre S. pănă la marginea ora- 
şului, de aci spre S.-E., formînd 
promontoriul sai capul Con- 
stanța, pe care este aşezat şi 

- farul; de aci spre S.-V. şi N.-V,, 
formînd un semicerc şi determi- 
nînd peninsula 'pe care este 
așezat orașul Constanţa, apoi 
spre S.-V. şi S. pănă la valea 
Sari - Iuc - Ceair. Malul este 
pretutindeni înalt şi stîncos. 
Iazul 'Tăbăcăria, care nu e 
alt-ceva “de cit o prelungire 
sudică - a lacului Sirt-Ghiol, şi 
e despărțit de dinsul prin o 
bandă de nisip, are So hect, 
întindere și s'a numit așa, din 
cauză că pe marginea lui nord 
estică era așezată vechia Tă- 
băcărie, care azi nu mai func- 
fionează, 

, Clima comunei Constanţa este 
plăcută şi sănătoasă. Marea 
este aproape liniştită din Mai 
pănă. în Septembrie, iar în tot 
cel-lalt timp este agitată de 
suflarea vintului de E. și S.-E. 
Iarna, cu toate că frigul nu 
ia proporţii mari, totuși este 
destul de riguroasă; atunci 
mai toată populațiunea fo- 
tantă şi. mișcarea comercială 
devine mai înceată. 

Vara, Constanța, e loc de 
vileșiatură. 

După observațiunile serviciu- 
lui meteorologic, constatăm ur- 
mătoarele pentru orașul Con- 
stanța : 

“Presiune atmosferică mijlo- 
cie: 761.1 (maximă 780, minimă 
742.7). 

Temperatura aerului în Co 
mijlocie: 110.8 (maximă 320,8, 
minimă —179, variaţia fiind de 
499.3), deci un climat continen- 
tal, cu o temperatură foarte va: 
riabilă. 

Observaţiuni udometrice (udo-
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metrul Seewarte din Hamburg) 
pentru H (înălțimea solulur) = 
30 m., hu (înălţimea instrumen- 
tului) = 1 m. 5, pentru supra- 
fața:= 500 cm.2 In 66 zile, can- 
titatea de apă a fost egală cu 
0.1 mm.; în 57 zile cantitatea 
a fost egală cu 1.0 mm.; 13 zile 

cu zăpadă, care n'a stat nici 

odată mai mult de 5—6 cea- 

suri, grosimea ei fiind de o m. 
6 mm.! | 

Umezeala absolută: 9 mijlo- 

cie: 9.5. (maximă de 209.2, 

minimă de 1.0). 

Umezeala relativă : %o 'mijlo- 
cie 83 (maximă 100, minimă 28). 

Nebulozitatea medie: 5.1 zile, 

senine: 134, noroase::I11, aco- 

perite: 121. 

"Vinturile (iuțeala în m, pe 

secundă; în „medii = 122), cel 

de la N. 317; cel de la N.-E. 

63, acesta aduce timp senin, 

iarna frig; cel 'de la E. 76, cel 

de la S..E. 19; cel de-.la S. 
246; cel de la S.-V. 19;celde 

la V. 67; cel de la N.-V. 258; 

amîndouă acestea din urmă aduc 

ceaţă şi: umezeală. Zile “calme 

ai fost '33. 

Marca orașului e o corabie 

cu pinze în trei părţi, lingă un 
far ce poartă în cap'un steag. 

Impărțirea oraşului. — Ora- 

şul este împărțit în două cu- 

lori: roșu în partea sudică și 

galbenă în partea nordică, des- 

părțite prin strada ' Gării şi Por- 

tul. Inainte se împărțea în ma- 

halale: cea turcească la'E. și 

în centru, cea tătărească la N, 

“şi cea bulgărească la 'S. şi V.. 

Astă-zi saii contopit la un loc 

şi populaţiunile s'aii amestecat 

între ele. Sunt astă-zi 62 străzi, 

între cari principalele sunt: Tra- 

ian, Mangalia, la capătul căreia se 
găsește centrul comerțului de gri- 

ne, Ovidiă, Elena, 'Romină, Ca- 

rol ], plantată, bine întreținută, 

etc.; dar cea mai frumoasă este   
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Bulevardul Elisabeta, construit 

în 1880, pe marginea Mării. Ele 

sunt în general curate, bine pa- 

vate, afară de cele de la mar- 

gini, unde sunt numai şosele 

pietruite sai simple drumuri 

fără pietriș. 

„Edificiile principale în Con- 

stanța sunt: biserica Catedrală, 

construită după planul architec- 

tului Orăscu și zugrăvită de ar- 
tistul Mirea; Hotel Carol, într'o 

poziţie admirabilă, pe Bulevardul 
Elisabeta, chiar pe promonto- 

riul Constanţei, lingă un far 

înalt de 23 m.; (mai este un 
far lingă port pe capătul sudic 

al malului celui vechii şi înalt 

de 15 m.). Tot pe Bulevardul 

Elisabeta, este 'un Casino, locul 

de petrecere al vizitatorilor și 

orăşenilor, construcţie de lemn, 

” însă destul de încăpătoarepentru 

teatru, reprezentațiuni, concerte, 

baluri, etc. Mai sunt hotelurile 

Gambeta, Central, Regal, etc., 

toate bine îngrijite, însă nu tot- 
d'auna încăpătoare pentru nu- 

mărul pe fie-care an crescînd 

al vizitatorilor; școala primară 

Prinţul Ferdinand şi Princesa 

Maria, pe str. Carol I, giamia 

Azizia, spitalul comunal, pălatul 

„cel 'noi al primăriei şi biserica 

grecească; palatul Prințului Stur- 

“ dza pe Bulevardul Elisabeta. Pre- 

fectura este așezată pe strada 

Ovidiu; mai înainte ocupa, pănă 

la 1882, vechiul conac turcesc 

(strada Traian) care a ars în. 

1882; azi ocupă un local închi- 

riat. In general, încetul cu în- 

cetul, casele cele vechi de stil 

oriental turcesc, fac loc unor 

somptuoase clădiri, în stilul 

european, iar Constanţa va 

ajunge, de o potrivă cu însem- 
nătatea ei comercială, la o îm- : 

portanță politică care va face din- 
tr'însa centrul peninsulei dobro- 

gene, lăsînd pe jos cu mult pe 

Tulcea de lingă Dunăre.   
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Nu trebue să uităm și statua 

lui Ovidiă, ridicată în 1883, pe 
piața Independenţa, şi datorită 

cunoscutului sculptor italian din 

Florenţa, Ettore Ferari. 

Comunicaţia se face pe cele 
62 strade, pe Bulevardul Elisa- 

beta, Piaţa Ovidiă sai: Indepen- 

dența; sunt 53 trăsuri de piaţă 

și 178 căruţe saii harabale. 

Serviciul de - siguranţă este 

încredințat unui cap al poliţiei, a- 

jutat de comisari, 1 comandant al 
plutonului de gardiști (56sergenţi 
de oraș); cheltuelile lui sunt de 
23580 lei. Din biuroul central al 

- poliției: pleacă linii telefonice la 
Port, “Parchet, comisia de roșu, 

şi pompierii, gara, primăria, 

gendarmii, comisia de galben 

și divizia activă a armatei, : 

Serviciul curățitului reclamă 

o cheltuială de 54700 lei și se 

făcea, pănă la 1880, de către 

hamali; azi sa creat serviciul 

pompierilor: cu 1 comandant, 

14 oameni de serviciii, 26 cai, 

4 pompe mobile, 13 sacale; So 

sacagii ; pompierii stropesc stră- 

zile; stradele sunt în general 

“curate, gunoaiele sunt duse la 

2—3 kil; afară de oraş. . | 

Humăinatul cere 25000 lei 

ca cheltueli și se face prin 

“359 lămpi cu gaz petroleii. De 

“şi scurgerea apelor provenite 

“din ploae se face ușor, orașul 

" fiind aşezat pe pantă, totuși 

"s'a construit în partea vestică 

și un canal pe la atelierile căei 

ferate. : 

Starea sanitară a comunei e 

bună în general; personalul 

serviciului se compune dintr'un 

medic comunal, un sub-chirurg- 

vaccinator și-o moașă; în oraș 

sunt 10 medici (din cară 3 mi- 

litari) şi 5 farmaciști (1 mili- 

tar), Cheltuelile 'acestui servicii 
se ridică la 38390 lei. Spitalul 

comunal, construit în 1893 şi 

- avînd 25 paturi, este spaţios,
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igienic, deservit de medicul ora- 
șului şi de 13 ajutoare." 

Serviciul veterinar se faee de 
către un veterinar al orașului, 
ce supraveghiază abatoriul co- 
munal, situat pe țărmul Mării 
la marginea orașului; el se în- 
treţine prin o cheltuială. de 
14193 lei anual. 

Astă-zi apa potabilă a ora- 
șului se îa din 3 fîntîni sistem 

“ american, așezat în Nordul ora: 
șului sai din fîntîna (cismeaua) 
cătunului Anadol- Chioi, la 4 
kil. spre N.-V. de oraș. Din 
cauză că această apă nu este 
de calitate bună şi nici sufici- 
entă, se aduce apă şi de la 

“Murfatlar (gară), situat la I5 
kil. spre V. de Constanţa, în 
cisterne de ale căci ferate; apa 
de la Murfatlar este bună şi de 
aceea se născuse ideia unui pro- 
iect de alimentare a orașului cu 
apa din izvoarele de la Murfatlar, 
însă chieltuelile fiind prea mari, 
s'a renunţatla acest proiect şi 
sa adoptat acela ca orașul 
Constanţa să fie alimentat cu apă 

„de la Anadol-Chioi. Se va con- 
strui în acest scop un rezervoriii 

. Pe movila Avretin, unde apa va 
A adusă prin canale în beton 
ŞI . -dusă-i in oraș prin conducte: 
(a căror lungime totală va fi 
de 2 1; kil.) și distribuită prin 
88 fîntîni în diferitele părți ale 
oraşului; din acestea, 3 vor fi 
monumentale; cea de la gară, 
de pe piața Ovidiii şi de la 
Catedrală. După calculele fă- 
cute, orașul —a cărei popula: 
țiune este. ptesupusă ca urcată 
la numărul de 40000 sufl, — va 
avea zilnic 4000 m. c. sati 200 
litri pe zi de cap; costul a- 
cestor lucrări este de 830000 
lei. Comuna a prevăzut în bud. 
Setul săi suma de Soşoo lei 
pentru începerea lucrărilor. 

Incă din timpul Romanilor, 
băile de mare de la Tomi (Con- 

    

  
- găseşte parcul băilor, 
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Stanța) erai mult vizitate; între 
alte se știe că guvernatorul pro- 
vinciei Moesia inferioară, Caius 
Prastina Messalinus, - în timpul 
lui Antonin Piul, înălță la Tomi 
geniului locului un altar de mar- 
mură ca băile să-i aducă sănă- 
tate (Gr. Tocilescu, «Mitthei- 
lungen aus Oesterreich», Wien, 
1866). Astă-zi, de la ocuparea 
Dobrogei de către Romiîni, ai 
început a fi vizitate din ce în ce 
mai mult. La început, băile se 
găseaii în marginea orașului (o- 
telele Carol și Gambeta, Portul, 
biserica armeană), azi sunt însta- 
laţiuni afară din oraș, la 3 kil. 

“spre S.-E., pe coasta Mării, Ja 
poalele unui deal acoperit cu 

"vii, de unde și numele de: La- 
"Vii, unde lumea se transportă 

într'un tren ce circulă de mai 
multe ori pe zi între oraș și 
vii, cu 6 halte de oprire: Ovidiu, 
Tomi, Tetis, Gară şi 2 halte 
la vii; în faţa ultimei halte se 

bine în- 
treținut; o şosea nisipată cotită 
conduce cohorînd la stabiliment, 
împărțit în două: pentru dame, 
la stînga, spre oraș şi pentru 

"bărbați, la dreapta. Aci la vii, 
publicul găseşte, pe lîngă clima 
temperată, aer sănătos, distrac- 
ţia, sănătatea. Mai sunt şi alte 
3 localuri de băi calde (1 mi- 
litară). 

Papulațiunea Constanţei e a- 
mestecată, ca şi a Dobrogei în 
general, însă din cauză că ora- 
şul e şi port maritim, toate na- 
ţiunile și-aă dat aci întîlnirea. 
Deosebirea exterioară însă nu 
se poate vedea de cit numai 
între elementele turceşti, bulgă- 

- rești, cari diferă prin îmbrăcă- 
mintea lor de cele-l-alte ele- 
mente, îmbrăcate curopenește. 

După recensămîntul din 1894, 
cel mai noii de pănă acuma, a- 
vem tablourile următoare: 

Capi de familie sunt 1759 

"protestanți,       

855, Unguri 181,   
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bărbaţi, 1892 femei; membri de 
familie, 4667 bărbați, 3 803 femei. 

După stare civilă: necăsăto- 
riți 4370 bărbaţi, 1993 femei, 
căsătoriţi 1491 bărbaţi, 1572 
femei ; văduvi 100 bărbați, 399 
femei ; divorțați 15 bărbaţi, 28 
femei. 

După cetăţenie: Cetăţeni ro- 
mini 4106 bărbaţi, 2756 femei; 
supuși străini 2163 bărbaţi, 
1033 femei; nesupuşi nici unei 
protecțiuni 157 bărbați, 203 
femei. " 

După religie: ortodox 4422 
bărbaţi, 2150 femei; catolici, 

luterani, etc.: 278 
bărbaţi, 400 femei; mahome- 
tani 1185 bărbaţi, 1017 femei; 
mozaici 460 bărbați, ' 305 fe- 
mei; de alte religii Sr bărbaţi, 
30 femei. 

După instrucţie: Ştiii carte 
2970 bărbaţi, 1203 femei; nu 
ştii 3456 bărbaţi, 2699 femer. 

După ocupaţiune: debitanți 
de băuturi spirtoase ş5 băr- 
baţi ; profesiuni libere (medici, 
avocaţi, profesori, magistrați) 
$7 bărbați, 1 femee; meseriasi, 
industriași, etc. 860 bărbaţi, 27 
femei, 

“După naționalități: Romîni 
2510, Greci 2460, Turci şi Tă- 
tari Bulgari 1060, Ar- 
meni 559, Germani 332, Evrei 

Ttalieni 1oo, 
Francezi 51, Englezi 45, Rusi 
33; Olandezi ş, Sîrbi 4, Mun- 
tenepreni 4. : 

- Numărul de 10410 suflete este, 
incontestabil, mult inferior ci- 
frei adevărate, dacă luăm în 
considerare creşterea continuă 
a populaţiuncei, din repedea dez. 
voltare economică a portului 
Constanţa ; la această adăugăm 
și populațiunea flotantă, așa a- 
devărata cifră trebue să fie peste 
12000 suflete. Densitatea po- 
pulaţiunei -orașului Constanţa 
este de 48 locuitori pe hect. 

2203,



CONSTANȚA (ORAȘ) 

“Cultul religios se exercită: 
într'o Catedrală “romînă, cu 
hramul S-ţii Apostoli: Petru şi 
Pavel, zidită în 1895 şi întreţi- 
nută. de Stat, deservită de 1. 

„preot, 1 cîntăreț, 1 diacon Și 
1 paracliser. Grecii au o bise- 
rică, cu hramul Schimbarea .-la 
Faţă, zidită în 1871—32, cu ve- 
nitul provenit din donaţiunile 

-enoriașilor și deservită de 2 pre- 
oţi şi 2 cîntăreți. Din venitul 
ei se întreține o școală greacă. 
Bulgarii ai și ei o biserică. Ar- 

„ menii ati. o biserică, fondată în 
„1875, deservită de 2 preoți și 
2. cîntăreţi. Protestanţii aii o 
biserică zidită în 1895. Cato- 

„licii ai o catedrală zidită în 
1885. Geamiile sunt în număr 
de 8, întreținute de Statși de- 
servite de 8 hogi; ai un muf. 
tii (protopop), plătit cu 300 lei 

„de .guvernul romîn și 570 lei 
(25. lire) de guvernul otoman. 

:Una din ele,. Mahmudia, e zi- 

dită la 1722 de Sultanul Mah- 
mud; şi alta, Azizia, zidită la 

1860, de Abdul-Aziz. 

Instrucţiunea se predă, în ce 

priveşte învățămîntul secundar, 
întrun gimnazii, frecuentat a- 

cum de 58 elevi şi inființat în 

anul 1896, mai întiiii cu 2 clase, 
„ desființindu-se şcoala normală 

de învățători, existentă de mai 
bine de 10 ani.. 

Învăţământul primar urban se 
predă în 4 școli, 2 de băeți și 

2 de fete; o școală de băeţi şi 

una de fete, fondate în 1879, ce 
se_găsesc în localul numit Prin- 
cipele Ferdinand şi Principesa 
Maria, întreţinute de. Stat, cu ! 

9 învățători şi 7 învățătoare și 

frecuentată de 658 elevi (358 

băeți, 300 fete). | 

-Şcoli particulare funcţionează 

6 în orașul Constanţa ; una a 

comunicăţii. bulgare ; alta a co- 

municății grece; o școală con- 

- fesională armeană; 2 școli con- 
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fesionale izraelite; 2 școli tur- 
ceşti, alipite de geamile mai sus 
amintite ;. grădina de copii Le- 
lia Petraru, la care s'a adău- 
gat acum doi ani și cursul se- 
cundar. Aceste școli ati fost 

- frecuentate în modul următor: 

cele -ale 'comunităților străine 

de 199 băeți și 37 fete; școa- 

lele confesionale de 75 copii și 

institutul Lelia Petraru de 38 

din cursul primar și 8 din cur- 
sul secundar. 

Agricultura.— Calitatea pă- 
mîntului moșiei comunei, care 

este arendată, nu e tocmai bună ; 

pămintul nu e vegetal negru, 

ci slab, puţin productiv; se 

cultivă pe el orz, griii, ovăz și 

planta uleioasă-textilă, inul; a- 

solamentul se obișnuește prea 

puţin. In partea sud-vestică a 

orașului, pe malul cel ridicat 

al mării, vița a găsit un teren 
favorabil şi se cultivă cu oare- 

care succes. Intinderea pămin- 

tului cultivabil se modifică în 
fie-care an. 

Intinderea totală a comunei 
fiind de 1189 hect., din cari 

190 hect. neproductiv (ocupat 

de vatra oraşului cu 2838-case) 

şi restul de 999 hect. produc- 

tiv, se împarie ast-fel: $92 hect. 
ale Statului cu proprietari, 107 

„hect. ale locuitorilor. După fe- 

lul producțiunilor: “Teren culti- 

vabil 180 hect.; rămas neculti- 

vat 492 hect,; izlaz 200 hect.; 

vii 107 hect.; păduri 20 hect. 

Este 1 plugar-arendaș, care 

"are 4 pluguri cu boi, 10 căruţe 

“cu cai, 1 mașină de vinturat, 

10 grape de fier. Mai sunt în 

„spre marginea orașului, O moară 

cu aburi şi 4 de vint. 

„Vite sunt peste 2200 capete, 

din. cari: 21. armăsari, 631 cai, 

43 epe, 6 boi, 45 vaci, 9viței, 

„2 bivoli, 78 bivolițe, 50 malaci, 

4 asini, 20 berbeci, 300 oi, 50 

- miei, 6 ţapi, 50 capre, 20 ezi,   
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100 porci, 50: scroafe; Sunt 21 

puțuri sai fîntîni, ” 

Industria este, relativ, dez- 

voltată, însă mai puţin ca în 
orașul Tulcea; Constanţa este 
un oraș maritim, așa că mai 

toată activitatea ei este îndrep- 
tată în această direcţie; Totuși 

sunt în comună 258 industriași, 
mai toți de a 2-a șia 3-a mină, 

ocupîndu-se cu fierăria, potco- 

văria, croitoria, lemnăria, etc. 

Sunt 70 fierari, 25 bărbieri, 6 

potcovari, 15 croitori, etc. Ca 

industrie mare, avem: 1 fabrică 

de bere şi. 1 de tăbicărie, a- 

ceasta din urmă în afară de o- 

raș, la 3th kil. spre N. de o- 

raș, lingă iazul cu același nume 

şi Mare, fondată la. 1880 de 

frații Ciricliano; întrebuințează 

130— 150 lucrători cu mașini de 

150 cai putere și producind pănă 

la 200000 lei. Mai era şi o altă 

tăbăcărie, la 1!;2 kil. spre N. de 

cea precedentă, care s'a închis. 

Comerciul este principala ocu- 
pațiune a locuitorilor, Sunt în 
comună 704 comercianți, din 

cari 48 hangii, 79 circiumari, 35 

băcani, 20 lipscani, 8 brutari, 9 

măcelari, 22 zarzavagii, 5 morari 

și restul ocupindu-se cu alte ra- 
muri. El crește .mereii; graţie 
„măsurilor înțelepte ale guvernu- 
lui romin, de a proteja dezvol: 

tarea lui economică şi nume- 

roaselor îmbunătățiri aduse mij- 

loacelor. de comunicaţie portu- 

lui. In anul 1896 s'a-pus piatra 

fundamentală a noului port, căci 

cel vechiii nii era suficient pen- 
“tru marele număr de vase ce 

- vine şi pleacă din Constanţa. 
Construcţiunea podului de peste 
Dunăre, punîndu-se ast-fel Con- 
stanța in legătură cu agricola 

. regiune a Valahiei și cu Bucu-" 
rești, va face ca oraşul să crească 

„necontenit, Nu va trece mult 

timp și acest oraș va dobindi 

importanța pe coasta vestică a
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Mării, pe care a avut-o vechiul 
Tomi, 

In cursul anului 1895 ai în- 

trat în portul Constanţa 388 
vase, aii eșit 384, avînd pe ele 

în total 11208 pasageri şi 18892 
marinari. - 

Totalul importațiunei și ex- 
portațiunei, 17185611 lei; im- 
portaţiuni, 5570393 lei; expor- 

tațiuni, 11615218 lei. 

Comerţul Constanţei merge 
din ce în ce crescînd. Mai cu 

osebire prin construcţia podu- 

lui de peste Dunăre la Cerna- 

voda, el va lua un avint din ce 

în ce mai mare, fiind singurul 
nostru port maritim în condi- 
țiuni mai bune. 

" Budgetul orașului Constanța 

în anul 1896 a fost de 635667 
lei la venituri și tot atîta la 

cheltueli. | 

Căile de comunicajiune sunt: 
maritime, din Constanţa (port) 

plecînd o mulțime de vase, atît 

romîne cît şi străine, un servicii 

regulat de mesagerii şi pasageri 

"cu porturile romîne: Sulina, Tul- 

cea, Galaţi, Brăila şi cu Constan- 

tinopole; cele 62 de drumuri, 
străzi, căi, cari străbat orașul 

în lung și lat, mai toate în bună 

stare; calea ferată ce duce la 

București prin Medjidia-Cerna- 
voda; calea ferată ce duce din 

oraș la băile reci de lingă vii, 

cu stațiile Ovidiul, Tomi, Tetis, 

gara și 2 staţii la vii, calea na- 

țională ce duce prin Babadag 
la Tulcea; calea judeţeană la 
Mangalia; d:umuri comunale cu 

satele învecinate. 

Gara Constanţei, adică capă- 
tul liniei ferate Cernavoda-Con- 
stanţa, saii mai bine zis azi Bu- 

cureșşti-Constanţa, a fost constru- 

ită în 1862 odată cu calea fe- 

rată; ea a fost răscumpărată în 

1881. Astă-zi această gară este 

insuficientă faţă cu avintul miș- 

- cărei comerciale ce a luat ora:   
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șul Constanţa, și de sigur, că 

după terminarea portului, se va 

construi şi o gară mult mai 

mare: și mai frumoasă. 

În .anul 1859 compania en- 

gleză «Danube and Black dea 

railway Comp. Limited» a con- 

struit un port în limitele celui 

actual. Incă din anul 1877 a- 

cest port era insuficient trafi- 
cului de cereale ce se făcea pe 
aici; astă-zi, el devenind debu- 
șeul direct pentru productele 

mai întregei țări, se impunea 

construirea unui noii port sati 
mărirea celui actual. In anul 
1876 s'a exportat 368862 tone; 
în 1895 s'aii exportat 69707927 
tone, cifre care vorbesc de sine 

pentru transformarea portului.. 

Portul s'a răscumpărat în 1881; 
guvernul nostru a votat, prin 
legea din 20 Martie 1885, un 
credit de 25 milioane lei pentru 

mărirea portului, Lucrările aă în- 

ceput în primăvara anului 1896; 
piatra fundamentală a fost pusă 
în digul despre larg, la 60 m. de- 
parte de țărm, la 16 Octombrie 

„1896, de către M. S. Regele 
Carol 1. Peste ciți-va ani Con- 

stanța va fi înzestrată cu unul 

din cele mai frumoase porturi. 

Companiile de vapoare sunt 

în număr de 9, cari îșiaii a- 

genții în Constanţa. Acestea 
sunt: 

1. Serviciul maritim romin, 

2. Johnston W, & C-nie (en- 

glez) ; 3. Fraissinet & C-ie (fran- 

cez); 4. Messageries maritimes 

(francez); ş. Wilson (Hull, en- 

glez), 6. Lloyd (austriac); 7. 

Deutsche Levante-Linie; 8. P, 

M, Courteji & Ciie (turcesc); 

9. Florio & Rubattino (italian). 
Vama a fost înființată la 7 

Noembrie 1878. Venitul vamal 

pe 1896-97 (dinpreună cu su- 

cursala Mangalia) a fost de lei 

1620892.90. - 

In orașul Constanţa mai sunt   
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diferite stabilimente comerciale, 

Poșta şi Telegraful ce funcţio- 

_nează de la 1878 şi al cărui 
„venit pe exercițiul 1896—97 a 

fost de lei 155669.42; un biroi 

al Regiei Monopolului Tutunu- 

rilor, înființat în 1882; sucursa- 

lele Băncei Naţionale a Romi: 

niei, funcţionînd de la Mai 1894; 

a Băncei Agricole, din 20 Oc- 

tombrie 1894; a Creditului a- 

gricol, de la 1 Aprilie 1883; o 

Cameră de comerciii, înființată 
în 1880. Societăţile de asigu- 

rare : Naţionala, Dacia-Rominia, 

Unirea, ş. c. l.îșiau și în Con 

'Stanța sucursale de ale lor. 
Agenţiile diplomatice cari se 

găsesc în Constanţa sunt de 3 
feluri : 

1. Consulatele : Austro-Unga.- 

riei (înființat în 1861), Belgiei 

(1880), Turciei (1879). 

2.. Vice-consulatele: Germa- 

niei (1865), Franciei (1862), Ru- 
siei, Marei - Britanii, Spaniei, 

Suedo-Norvegiei (1861). 

3. Agenţiile consulare ale: 

Italiei (girată de consulul aus- 

tro-maghiar), al Bulgariei (gi- 

rant consulul turc), Greciei (gi- 

rant consulul rus). 

Mai avem în Constanţa o clă- 

dire a Institutului geografic, si- 

tuată pe țărmul Mării la aripa 

dreaptă a otelului Carol, și ser- 

vește ca punct de niveliment 

de precizie al ţărei întregi. 

Istoricul. — Dăm aci în re- 

zumat conferinţa. inedită a d-lui 

profesor Gr. “Tocilescu: «Tomi 

(Constanţa) în epoca greco-ro- 

mană» ținută la Ateneul Ro- 
mîn, în 1892: 

«Poetul Ovidiii, pe care o 

soartă neimblinzită l'a făcut să-și 

sfirșească zilele surghiunit în o- 

rașul de azi Constanţa, ne-a păs- 

trat o fabulă, care se pune în 

legătură cu unul din evenimen- 

tele legendare cele mai însem- 

nate ale -Greciei eroice: cu ex-
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pediţiunea Argonauțţilor, Se ştie 
- că obiectul expediţiunel era cău- 
tarea şi găsirea linei de aur, pe 
care un balaur neadormit o pă- 
zea spînzurată de un bătrin ste- 

- jar în ţara Colchidei, Eroul the-" 
“saliot Jason, după învingerea 
a mulțime de greutăţi, ajunge 
în fine, cu soții săi la gura riu- 

„lui Phasis, pluteşte în susul rîu- 
lui pănă la orașul Aca, și cere 
regelui de aci Aetes, prețioasa 
lină. Regele făgăduește că i-o 
va da dacă dinsul va putea în- 
juga la plug doi tauri, cu pi- 
cioarele de acioae și cari suflă 
jăratec pe nas și gură, și va 
ara cu dinșii o cîmpie, semă- 
nind dinții balaurului lui Cad- 
mos. Lucru grei de făcut; e- 
roul nostru -ar fi pierit, dacă 
fiica lui Aetes, Medea, nu s'ar 
fi înamorat de Jason, şi vrăji- 
toreasă cum era, pune în ser- 

-. Viciul amantului săi toate mij- 
loacele artei sale magice; îl face 
invulnerabil; Jason prinde pe 
tauri, ară, și seamănă; și cînd 
vede că din brazdă a. încolțit 
nişte uriași armaţi, Medea îl 
sfătuește să arunce pietre în 
mijlocul acelei cete monstruoase 
care se omoară între dînsa. Cu 
toate acestea, Aetes nu se ține 
de cuvint. Atunci Jason, ajutat 
cu vrăjitoriile Medeei, adoarme 
pe balaur, şi fură lina. Indată 
Argonauţii se aruncă în corabiă 
şi pornesc înapoi. Medea, care 
însoțea pe amantul săii, vede... 
dar să ascultăm :pe însuși Ovi- 

„diă (Zriste, cartea. III, elog. 9): 

<Aci chiar (cine ar crede) se găsesc 
” oraşe grecești printre aceste nume bar- 

bare, ce abia poate să le pronunțe o 
gură omenească: o colonie din Milet a 
venit aci, și 2 fundat un statiliment 
grecesc în “mijlocul Geţilor, numele locu- 
luf, foarte vechii şi anterior fundaţiune! . 
oraşului, se urcă, după tradiţiunea au- 
tentică, pănă la omorirea luY Absyrtus, 

Stînd în corabia construită prin 
grijile răsboinicet Minerve, impia Medea 

95395. Slarcie Dicitonu Ucogrujic, Vol. 44 
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fagea de tatăl săti pe care îl „părăsise, 
De o dată, din virful unul. deal, 
sentinela zări corabia în depirtare, «Ini- 
micul, strigi ea, cunose pînzele lui Col- 
chos,o Mynienit. daă alarma, fringhiile se 
desfac; ancora cedează sforţărilor puter- 
nice care o ridică. Cu toate acestea Medea, 
Cu acea mînă, care a cutezat, care are încă 
să cutezea face atitea crime, îşi bate pieptul 
săi sfredelit de remuşcări, şi de şi n'a 
pierdut nimic! din îndrăzneala ei, tînăra 
fată înmărmurită, păleşte de groază la 
vederea plazelor cari înaintează, «Sunt o 
plerdută, strigă ea; trebue f'alerg la o 
stratagemă pentru a opri în drum “pe 
tatăl meii.» Pe cînd căuta în mintea sa 
vre un mijloc, și'şi întoarce capul "în 
toate părțile, ochit s%Y Întilnesc din în- 
timplare pe fratele stii mal mic, Abia a 
văzut pe acest copil: <Triumfim, strigă 
ea, moartea are să-mi asigure mîntuirea.» 
a zice,. şi îndată împlintă fără milă 
pumnalul în pleptul aceste! nevinovate 
victime, care nic! prevede, nic se teme 
de o asemenea” trădare ; sfişie corpul săii. 
şi risipește ici și colea membrele, pentru 
că aflarea și împreunarea lor să fie ma! 
grele. Dar pentru ca să se ştie crima 
sa, ea expune de virful stîncef miinele 
“sarbede şi capul sîngerind al fratelui 
săii, voind cu această nouă lovitură, să 
împiedice din drum pe tatăl săi, ocupat 
a stringe acele membre împrăștiate. - 
"Acest loc fu deci numit Tomis, fiind-. 
că aci, zice.- se, o soră a tăiat membrele 
fratelut săi.» 

De sigur, că această fabulă, 
„care aminteşte: luptele feciorilor 
“noștri de împărați cu zmeii și 
zmeoaicele, pe caii năzdrăvani, 

„ce miîncă jăratec şi zboară prin 
vîntul turbat, nu este în fondul 

ei, de cit una din acele expli: 
cațiuni etimologice plăzmuite, 
de . cari tradițiunile abundă: 
Fiind-că zopsbw r&uyo însemnează 
a tăia, zop; .tăietura, și pentru 
cuvintul, că orașul Tomi era 
și este pe o limbă de pămînt 
în formă de liră, iar litoralul 
-din preajmă este foarte variat 
și cu multe tăieturi, a fost ușor 
fantaziei Grecilor să plăzimuiască 
legenda lui Absyrtus și a Me- 
deei: Mai tirziu, cel puţin îri 

epoca romană, Incuitorii din 

" Tomi nu se mai mulțămeai cu   

această legendă și raportaii o- 
riginea orașului lor la un «To-. 

mos fundator» al: cărui cap îl 

vedem reprezentat pe monedele 
de bronz ale orașului cu legenda: 

“TOMOV HPOOC sati singur TO.. 
MOC: mai adesea TOMOC 
KTICTHC.. . | 

Dacă însă lipsesc dovezile 
pentru existența unui stabili- 
ment fenician, anterior orașului 

elenic, — este sigur însă că 
mărturia lui Ovidiii despre ori- 

ginea milesiacă saii ioniană a 
orașului Tomi — pe care el îl 
numește întrun loc: Miletide, 

are pentru sine cea mai mare 

probabilitate, putem zice, chiar 

siguranță. Mai întîiă -geograful' 
Strabon ne spune că orașele de 

pe literalul vestic al Mării-Negre: 
Istros (azi Casap- -Chioi), Apol- 

lonia. (Sozopolis) şi Odessos 
(Varna), sunt colonii ale: Mile- 

tului, prin: urmare ioniene ca 
"şi cele din Nordul Mării-Negre; 
Tyra (Akerman) și Olbia (lîn- 
gă Odesa); epoca fundaţiunei 

“lor cade cam pe la finele se- 
“colului al VII-lea a. Chr, prin 
urmare tot atunci și tot la a- 

- ceeaşi origine trebue să punem 
"Și să raportăm fundaţiunea ora- 
șului Tomi; ca o colonie inter- 
mediară între Apolonia şi Is- 
tros;.un secol mai tirziu se 
fundează Calatis (Mangalia) de 
nişte emigranţi din Heraclea 
(n Bitinia). 

O' probă că -această conclu- 
ziune este dreaptă, o găsim în 
inscripțiuni: una este un mo- 
nument frumos din epoca an: 
tereoară cuceririi romane. ridi- 
cat de unul din: triburile cet. 
ţii Tomis, anume tribul Arga- 
„deilor, lui Cercion, fiul lui Ti. 
monachy: flarchul - (adică șeful. 
săii), căruia îi decernează o co- 
roană. Se ştie că 'cele 4 triburi 
ioniene prirhitive, cari ai exis- 
tat la Atena pănă la Cliste- 

78.
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nes, și cari s'a regăsit și în ce- 

le-lalte orașe ale Ioniei, eraii: 

Geleonții, adică cei străluciți, 

nobilii; Argadei (agricultorii); 

Aigicorei (păstori de capre); 
Hoplete (cei armaţi). Iacă dar 

tribul Argadeilor constatat laTo- 

mi; aceasta e o dovadă de ori: 

ginea mileziană a acestui oraş; 

a doua probă o avem într'un 

fragment de inscripție, ce se 

poate vedea la Muzeii, şi din 

care s'a păstrat numai trei rîn- 

duri; din ele rezultă, că tribul 

Aigicorei a dedicat monumen- 

tul. Intimplarea va face, poate 

să scoață la iveală numele şi 

celor-alte două triburi: Gele- 

onți și FHopleţi, Mai tîrzii gă- 

sim în inscripțiuni menționîn- 

du-se încă două triburi la To- 
mi: tribul Romanilor (Poutw»), 

format probabil în epoca impe- 

ratorilor romani, cum se vede 

din însuși numele, și doveditor 

“că o suburbie a orașului era 

locuită de coloniști romani ; și 

Oiyoas6, cunoscut deja . la Chy- 

zicos şi Efesos alăturea cu 

cele alte 4 file ionice origi- 

nare. Tot inscripţiunile vin să 

deslege cestiunea multe secole 

dezbătută asupra situațiunei o- 

rașului Tomi. Fiind-că se știa 

că Ovidii a fost exilat și a 

murit în acest oraș — învățații 

din Europa occidentală, încă de 

la începutul secolului al XVI-lea, 

începură să se întrebe: unde va 

fi odihnind cenușa nefericitului 

poet.Unii vedeai mormîntul săii 

în Basarabia, pe Dnistru, lingă 

Ovidevizero (Lacul-Ovidului, a- 

dică .Lacul-Oilor, unde se- adă- 

pai oile); sai în Rusia, lingă 
Kiev; saii în Austria, la Stein 
am Anger, sai în Banat, la 

- Temișoara; saii în Dobrogea, 

la Ieni-Pangola, în districtul Si- 
listra, la Babadag, Mangalia etc., 
plăzmindu-i înscripțiuni funera- 
re (epitafe), care de care mai   
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curioase. La 1856 un scriitor 

grec Andreiii Papadopulo Vre- 
tos, găsind la Anadolkoi —un 

sat departe de Constanţa nu- 

mai vre-o 20 minute cu picio- 

rul — o inscripție, conținînd 

„dedicaţia unei statue a împăra- 

„tului Lucius Verus — de către 
marinarii orașului” Tomi, a con- 

chis că aci a fost vechiul Tomi, 

iar că la Constanţa de azi tre- 

bue să căutăm orașul din epoca 

lui Constandin: Constantiana. 

Chiar în 1872 răposatul Papiii 

Ilarian, (Cantemir, «Descriptio 

Moldaviae», pag. 20) pune «cu 

Siguranță» Tomi la Dnistru.. 

Această opiniune a lui Papa- 

- dopulo, adoptată de învăţaţi ca 

Riepert, Mommsen și alții, trebue 

respinsă: maiîntiiui: A nadol-Chioi 

este în interior, aproape de un lac 

(Sud-Ghiol), şi cu totul impro- 

priii a fi servit de așezăminte 
unui oraş de port; nicăeri nu 
se vede unde ar fi putut sta 
portul; al doilea: aci nu s'a 

găsit de cit 2—3 pietre (şi în- 
că întrebuințate în construc- 
țiuni). Din contra: a) situațiu- 
nea Constanţei de azi convine 

orașului antic, avind un basin 

propriii pentru adăpostirea, co- 

răbiilor ; b) mai mult de jumă- 

tate din cele 150 inscripțiuni 
relative la vechiul Tomis, s'a 

găsit în coprinsul orașului, şi 

cu ocaziunea ori-cării construc- 

țiuni, es la iveală urmele ora- 

șului antic; c) monedele an- 

tice ale orașului se găsesc în 

mare cantitate aci, iar nu Ja: 

Anadol-Chioi; d) o parte din 

oraș este chiar copleșit de mare, 

cea-ce face, că atunci, cînd este 

furtună mare, valurile scot la 

iveală monede şi obiecte de 

aur, inele, fragmente! mici de 

marmura; chiar o. inscripțiune 

frumoasă referitoare la un Co- 

legiă sati thiast al lui Bac- 

chus (în Muzeu) este găsită în   
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mare; d) fundațiunile edificii- 

lor antice sunt aci încă vizi- 
bile în mai multe puncte; așa 

aproape de mare, șanțul dru- 
mului de fier a descoperit ba- 

zele unui şir de coloane din 

epoca antonină; cele ai fă- 

cut probabil parte dintr'un tem- 

plu de ordine corintian și de 

dimensiuni însemnate.. Cu oca- 

ziunea, construirei drumului de 

fier de către compania engleză 

din 1662, s'a scos statui, co- 

loane de porfir, inscripţiuni multe, 
ce se pretinde a fi fost trimise în 

Anglia—pe cînd făcindu-se linia 

„. ferată ce duce la Oborul de vite 

de la Anadol-Chioi s'a constatat 

numai cimitirul orașului bizantin. 

L.a Constanţa se mai văd: 

orificiele a două galerii subte- 

rane (apeducte), cari aii servit 

de conduct apelor potabile de 

la Anadol-Chioi și Canară; pu- 

țuri antice puse în comunica- 

țiune cu această galerie; ur- 
mele unei piscine (pentru băi) 

lingă piaţa centrală; o uliţă pa- 

vată cu lespezi late de piatră, 

trecînd pe lingă catedrala .ora- 

șului; mai multe statui de gu- 

vernatori, în mare lingă portul 
antic; zidurile cetăţii; deosebit 
de faptul că toate casele de 

aci sunt construite cu fragmen- 

tele împrăștiate ale orașului an- 

tic, ast-fel că oraşul modern 

pare car trăi din fărămiturile 

celui antic. Nicăeri în Dobro- 

gea nu se află ruine de aşa 

însemnătate: o probă de im- 

portanța ce a avut Tomi în 

epoca romană; fiind capitala a. 

5 şi mai pe urmă a 6 oraşe, 

cum vom vedea îndată. | 

Acum, după ce am fixat 

originea milesiană a orașului, şi 

situațiunea sa adevărată, putem 

trece într'un zbor repede asu- 

pra istoriei sale, indicind mai 
mult, de cît desvoltind, fazele 

principale ale acestei istorii,
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In trei epoce s'ar putea îm- 
părți istoria orașului Tomi: 
1. epoca greacă (anterioară cu- 
ceririi Moesiei de către Romani); 
2, epoca greco-romană (de la 
Augustus pănă la Constantin); 
3. epoca bizantină de la Con- 
stantin-cel-Mare pănă în seco- 
lul al X-lea. 

Asupra primei epoce, puține 
sunt datele ce găsim la scrii- 
tori. Stabilită în plină barbarie, 
pe teritoriul Geţilor şi Sciţilor, 
cetatea Tomis a avut negreșit 

să lupte secole întregi contra 
acestor triburi sălbatece, şi să 

împărtășească şi dinsa soarta 

celor-alte orașe greceşti. Ea a 

încercat întîii dominațiunea per- 

sană, cea de scurtă durată, în 

timpul lui Darius şi generalul 
săii Megabyz; războiele Perși- 
lor cu Grecii, ai liberat de jug 

și pe Tomi; cu fundarea rega- 

tului de către regele Sitalces, 
care izbutise a forma un im- 
perii  Odrizilor, în peninsulă 

Balcanică pănă la Dunăre şi 

Marea-Neagră, Tomis -e silit să 

plătească tribut, iar după des- 

ființarea regatului Odrizilor, o- 

'raşul trece sub ascultarea lui 

Lisimach.: Ca dovadă de pier. 

derea autonomiei orașului, s'a 

păstrat monede de aur de a- 

tunci cu capul lui Lisimach și 
cu inscripţia TO (Tomis). In 

„secolul al III-lea a. Chr., lucru- 

rile se turbură în peninsulă prin 
năvălirea Celților, cari împun 

un tribut anual colonielor gre- 

cești de la Marea-Neagră. 

Tot în acest secol se naşte 

între Callatieni și Istrieni un 

războiă pentru comerciul ora- 

şului Tomis, pentru că cetățe- 

nii Callatieni voiaii să facă din 

acest comerciii un monopol al 
lor. Aceasta ne arată că Tomis 

devenise acum unul din empo- 

- riile cele mai însemnate ale lito- 

ralului vestic al Pontului Euxin,   

619 

In anul 72 a. Chr., Tomis 
împărtășește soarta celor alte 
colonii grecești învecinate, cari 

fură cucerite de către procon- 
sulul Macedoniei M. Terentius 
Varro Lucullus, şi reduse la 
condițiunea unor civitates foe- 

deratae. Ele avură să sufe- 

re apăsările guvernatorului ro- 
man Hybrida, contra căruia 
chemară în ajutor pe Bastarni 
(în anul 59 a. Chr.) Puțin după 
aceea, Tomis, ca toate cetățile 

elene. de la Olbia pănă lă Apo- 
lonia fură supuse de către 
Daci pe .timpul lui Burvista. 
Dacii se întăriseră în cetatea 
Genucla (lîngă Casap-Chioi, la 

S. de gurile Dunării). Numai 
după ce M. Licinius Crassus 
“dărîmă această fortăreață, su- 

premația romană se restabili la 

Pontus, și Toniis cu cele-l-alte 

orașe intrară, dacă nu de fapt, 

cel puţin: nominal, sub guver- 
narea proconsulilor Macedoniei. 

În această situațiune se găsea 

Tomis pe timpul cînd Ovidiu 
fu internat (relegatus) acolo de 

către August și stete de la ânul 
S—17 d. Chr. 

Nu vom dezbate care să fi 
fost cauzele ce ati determinat 

pe mărinimosul August să tri- 

“mită în surghiun pe un poet 

așa de mare și atit de gustat 
de contimporanii săi. 

Ori-care ar fi fost acea cau- 

ză: «Ponticele și Tristele» riemu- 

ritorului poet, formează un pre- 

cios tezaur de cunoștințe asu- 

pra populaţiei acestui oraș.. 

«Nu vezi, ne spune el, de 

cît pămînturi goale, fără umbră, 

firă verdeață; nu simţi vre-o 

dată primăvara încoronată cu 

flori; nu se vede nici seceriş, 
nică cules de vie; cîntul 'pase- 
rilor nu s'aude printre ramuri, 

căci arbori nu sunt; o cîmpie 

întinsă acoperită de pelin, a- 

ridă și bătută de vinturi, se în-   

CONSTANȚA (ORAȘ) 

tinde atit cît ochiul poate cu- 
prinde. În marea, cînd îţi a- 

runci ochii pe ea, pare că nai 

înainte de cît o cîmpie întinsă, 
goală și ondulată.» 

Ce trist spectacol pentru niş- 

te ochi deprinși cu natura gra- 
țioasă, variată și accidentată a 

Italiei și frunzișul tainic al vi- 
lelor romane ! 

Dar nu numa! clima 'nemul- 

„țumește pe poetul nostru, ci și 

locuitorii în mijlocul cărora este 
osindit să trăiască, Ei sunt gil- 

cevitori, tot-Va-una armaţi şi 

gata de bătae, și nu e' judecată 
care să nu se sfirșească prin 

lovituri de cuțite. Privirea ora- 

şului era și mai îngrozitoare: 
Femeile, departe de a ţese și 

de a. toarce, măcinaii - griul și 

căraii apa cu doniţa pe cap. 

Uliţele și pieţele eraii adesea 
cutreerate de Sarmaţii şi de Ge- 

“ţii călări. Aceștia aveai glasul 
“aspru, privirea sălbatecă, barba 

și părul" lung, țineaii un arc 
în mînă și un cuţit la brii, de 

care adesea se serveaii. Vîntul - 
sufla cu atita violență, în cît 
răsturna zidurile; iarna e lun- 

gă, aspră şi riguroasă; zăpada, 
abia cunoscută unui Italian, 

acoperă pămîntul în timp de 

luni întregi. Marea înghiață, 

iar chervanele străbat mările, 

Vinul înghiață în butoaie, și 

spre a-l bea, îl sparg cu to- 

poarele. Bărbaţii sunt îmbrăcaţi 
de la cap pănă la picioare în 

blăni de animale sălbatece, care 

“le acoperă obrazul, lăsînd nu- 
mai barbă însloită de ghiaţă. 

Aşa petrecea poetul amo- 

rurilor ușoare, eacă oamenii ce. 

acum el e silit să vadă și s'audă. 

Tot el ne mai arată că To- 

„mis este tot:d'a-una în primej-! 

die despre părțile dunărene, 

dinspre Sarmaţi şi Bastarni, cari 

îndată ce îngheață Dunărea, nă- 

vălesc în cete izolate, răpesc pe
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oameni și cirezi : de 'vite, arun- 
„Cînd: săgeți otrăvite prin jurul 
“orașului Tomis. Alte ori nea- 

muri întregi trec rîul și vin să 

înconjure orașul. Ovidii, care 

“nici în tinerețe nu purtase ar- 

mele, se vede acum silit la bă- 

trincțe să îmbrace platoşa și 
coiful, să ia gladiul şi s'alerge 
la. ziduri. a 

In: cei nouă ani, cit. petrecu 
dinsul la' Tomis, „învăţă limba 

-Geţilor, așa că ajunse a scrie 

chiar versuri într'însa, - 

Locuitorii, -cit de barbari e- 

rai, fiind- mîndri că aii căpă- 

tat un așa, mare scriitor, îl scu- 

tiră de sarcine și impozite, El 

funcționă ca agonotet cu oca- 

„iunea jocurilor ce se deteră 

la aniversarea nașterii, luă - di- 

vus Augustus, iar orașele ve- 

“cine îi decernară o. coroană 
- de laur. Anii se scurseră, fără 

ca nimic să poată vindeca a- 
ceastă inimă rănită, și pănă ce 

închise ochii 'și ţinu privirile 
aţintite asupra oraşului, care 

„după cele șeapte coline, privea 

la picioarele sale Universul su- 

pus. Dar, 'toate. speranţele îi 

fură - zădarnice, mînia monar- 
"hului fu neîmblinzită, și moar- 

tea îl surprinse în vîrstă numai 
de 59 ani. Se spune că: Tomi- 
tanii, plini de admiraţie pentru 

„poetul exilat, i-ar fi făcut o 
frumoasă înmormiatare, înălțind 
peste: rămășițele mortuare, o 

movilă. | 

Ori unde ar zace aceste ră- 
mășiţe, “Tomis, Constanţa. ro- 

" mînească de azi, a ştiut să o- 
noreze memoria unui geniii așa 
de mare și unei inimi aşa de 

„Simţitoare, înălțind pe piața prin- 
cipală a orașului, statua nemu- 
ritorului poet cu următorul c- 
pitaf, ce singur și-l compusese: 

Ilic ego qui jaceo tenerorum lusor a. 
: [morum 

Îngenio perii Naso potta meo   
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"At tibi qui transis, ne „sit grave quis. 

[quis amasti 
Dicere: Nasonis molliter ossă cubent, 

Ceea ce ar suna cam ast-fel 
în romînește: * 

«Aci zâc ei, poetul Nasone, 
cîntătorul dragostelor tinere, ca- 
re am perit din pricina geniu- 
lui meii, şi tu care treci, ori- 
cine ai fi și iubeşti, să nu-ți fie 

.„ greii a zice: 

"ui Ovidiă > 
fie țărina: ușoară 

Cu reorganziarea țărilor bal- 
canice la începutul domniei lui 
Tiberius, Tomis şi. celelalte. o- 
rașe pontice trecură sub adminis- 
trațiunea guvernatorelui preto- 
rian al Moesiei; Cel d'intiiii a- 

„ semenea guvernator fu L. Pom- 
ponius Flaccus, care era repre- 
zentat, la Marea - Neagră prin- 
tr'un praefectus orae maritimae' 
anume Vestalis fiul regelui Don- 
nus, și frate al praefectului civi- 
tatium in Alpes Cottiae, M. 
Julius Cottius (Ovid ex Ponto, 
IV, 7.) 

Intimplările ivite în imperiul 
roman după moartea lui Tibe- 
rii, a făcut ca Tomis 'să nu se 
poată mult timp bucura de bine- 
facerile: acelei «pax romana» a- 
tit de mult dorită şi căutată. 
Neastimpăratul popor al Daci- 
lor, profitind de turburările din 

"imperii, treceaă continui Du- 
nărea, jefuind “Tomis şi cele- 
alte orașe grecești, ba încă, 

sub Decebal, Dacia ajiinsese să 
supună la'tribut pănă chiar și 

“pe poporul-rege. A trebuit un 
genii militar și un împărat ma- 

"re, cum încă n'avusese Roma, 
„pentru ca Dunărea s'ajungă o 

fruntarie sigură a imperiului și 

„pentru ca şi oraşele pontice să 

"se poată bucura de o vieaţă mai 

liniștită. . 

Cu Traian dar, începe o nouă 
"epocă de prosperare și mărire 

a orașului Tomis. Acesta. de- 

vine metropola sai capitala u- | 
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nei confederaţiuni, al cărui con- 
"gres se numește: Tb 40 zis 
“Ilsveazâhzws și mai tirziă “to 
2:6)eos, la care lua parte depu- 
taţii a șease orașe: Tomis, Is- 
tros, Callatis, Dionisopolis, O- 

„.desus și Mesembria. Portul său 
capătă o însemnătate mare, co- 
răbii din toate țările Meditera- 
“neă vin să-l viziteze; corpora- 
“ţii de navigatori din Alexan- 
dria (0tzos zw "A)stavâpstwy) sta- 
biliți aci, înalță temple lui Ju- 
piter Serapis, Senatul și popo- 
rul Tomitan închină împăratului 
liberator temple, statui și edi- 
ficii, populaţia crește și pros- 
peră.. Monede. de bronz de la. 
August pănă la Philipp Arabul 
se. bat de oraș; pe reversele 
unora din ele.ni s'a păstrat îi- 

" maginea monumentelor vechi, 
„un templu al lui Bacchus pe 
“monedele lui Caracalla și Geta; 
altul al lui Jupiter pe mone- 
dele lui Geta și al Plautilei. 

Orașul se înfrumuseţează,-— 
și dacă ar fi să judecăm numai 
după resturile de coloane și de 
capitele de porfir și marmoră 
de Paros, după mozaicurile şi 
inscripţiele aflate pănă astăzi în 
Constanţa, — ne putem face în 
“deajuns o idee că: acolo unde 
azi Tătarul sărac se adăpostește 
cu familia într'un întunecos bor- 
dei, se ridica odată măreţe 
templuri, splendide palaturi, pic- 

"ţe largi și amfiteatre, în care 
furnica o populațiune numeroasă 
şi activă, industrioasă şi comer- 
cială, 

Dar timpul în mișcarea-i neo-: 
bosită schimbă starea vechiului 
Tomis, şi-i aduse în loc o c- 
pocă de decădere. Roma nu 
mai este în stare să apere cu 
aripele sale lumea, barbarii de 

toate părţile năvălesc asupra-i, 
Dunărea: nu mai poate fi un 
bulevard de apărare. 

Goţii, Hunii, - Carpii, Bastar
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nii ard și pustiesc întreaga coa- - 
stă a Mării-Negre. Trebue să ! 
vie un Constantin-cel-Mare, pen- 
tru ca pe vechiul Tomis în ru- 
ine să rezidească un noii. oraş 
cu numele surorei sale Con. 

“stanța. .. 

„O nouă perioadă începe a- 
cum pentru orașul nostru, - cre- 

" ştinismul își așeză aci scaunul 
episcopal, şi istoria cunoaște 

mai bine de 12 episcopi Tomi- 
tani, cari s'a ilustrat, apărînd 
preceptele lui Crist chiar con- 

-tra unor împărați ca arianul Va- 
"lens, care a făcut din. episco 
pul Vetranius un martir. 

Dominațiunea însă a Huni- 

lor, continuată. de a Bulgarilor, 

preface în cenușe orașul lui Con- 

stantin. Și cu toate încercările 
împăraţilor 

reconstrui, Constanţa nu poate 

să mai atingă starea de .odi- 

"- nioară. Un contuar al Genove-! 

zilor stabiliți în evul de mijloc, 

e părăsit sub împărăția Turci- 

lor, așa că pănă la 1856, Con- 

stanța nu e de: cit'o pustietate, 

„unde 8—9 colibe servesc de a- 

dăpost citor-va pescari. 

Construirea” portului și a li- 

„nică ferate Cernavoda-Constanţa 

de către. o societate: engleză, 

îmbunătăţirea relațielor din im- 

periul otoman, şi mai cu sea- 

“mă alipirea Dobrogei la coroana 

Romîniei, ai contribuit ca ora: 

şul Constanţa să devină unul 

din centrele de populaţiune mai 
cu viitor. Podul minunat de la 
Cernavoda la pus în legătură 
cu Apusul Europei, iar marile |! 

„lucrări ale portului sunt menite 
... a face din vechia Tomis, em- 

poria cea. mai însemnată peli- 

toralul vestic al Mării- Negre 

și vrednică a redeveni metro- 

polă și a rivaliza cu Odesa saii 

Constantinopol, 

Constanţa, stație de dr. d. f., 

bizantini de - a-l: 
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jud, Constanţa, pl. Constanţa, 
orașul Constanţa, pe linia Cerna- 

„voda-Constanţa, pusă în circu- 
laţie la 4 Octombrie 1860. Se 

“află la 2 kil. de Murfatlar,.sta- 
ţie finală. Inălţimea: d'asupra ni- 
velului 
tul acestei staţii pe anul 1896 
a fost de 699256 lei, go bani. 

Consulul, deal, în jud. . Tulcea, 
pl. Babadag, pe teritoriul com. 
rur. Bas-Chioi, și pe al cătunului 
săi Cineli. E situat în. partea 
vestică a plășei şi a comunei, 
Este de natură stincoasă, și e aco-' 
perit cu păduri. Impiedică cursul 
rîului Taiţa silindu-l a. descrie 
un mare semicerc. La poalele 
sale estice se află situat: sa- 
tul. Cineli. Pornind din acest 
sat, după trei. sferturi de oră, 
ești în virful lui. Fiind unul diu- 
cele mai înalte dealuri din jud. 
Tulcea şi din - Dubrogea chiar, 
avind o înălțime de 329 m., 
priveliştea, după el este una 
din cele mai frumoase ce se 
poate avea în Dobrogea. Pe 
timp senin, se vede la' mare 
distanță, dealul Beş-Tepe, Du- 

nărea, Marea-Neagră: și lacul 
“Razelm. La poalele lui, Taiţa 
curge încet și leneș printre tufe. 
Șapte văi și șapte sate sunt si- 

tuate împrejurul lui, Are vre-o 3 

peşteri, din care una foarte lungă; 
locuitorii zic că ar răspunde 
tocmai în satul Armutlia. 

“Consulul-Mare, 2i7/, jud. Tul- 
cea, cel mai înalt din cele două 
virfuri ale dealului Consulul. Are 

329 m.; e gol stîncos. 

Consulul-Mic, dâf al dealului 
Consulul, jud. Tulcea, de 309 
metri. E situat spre V.: de vir- 

ful Consulul-Mare. Este stincos 

ca şi el. Are o peșteră lungă. 

Contăș, zaz, pe teritoriul moșiei. 

mării de 31,20, Veni-| 
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Bădeni, com. Bădeni, pl. Bah- 

luiul, jud. Iași, cu o suprafață 
de 28 hect. Are pește și conţine 

mult stuh. Aici este o moară 
de apă. In apropiere, peste Bah- 

- Iuiul, este un pod numit Podul- 
lui-Contăș, lingă care se află o . 

"moară cu aburi, a fraţilor Ghica- 
Deleanu, 

Contea, sa/, face parte din com. 
rur. Locusteni, pl. Mijlocul, jud. 
Vilcea.. Are o populaţiune de 

448 locuitori. E situat pe dea: . 
“lul Contea. Aci e o biserică. Lo- 

cuitorii sunt moșneni, Ca po-. 

pulaţie şcolară are 64 copii (23 
băcți și 41 fete). 

Contea, ea/, com. Locusteni, pl. 

Mijlocul, jud. Vilcea.: 

Conturul, oc îsolaţ, com. 'Stă- 

: nești, plasa Oltul:d. -Î- judeţul 
Vilcea. 

Conţasca, deal, pe care este a- 

“şezat parte din satul cu același 
nume, „jud, Suceava. 

Conţasca. V. piriul Matioaia, j ju- 
deţul Suceava, 

Conţasca, pârtii, jud. - Suceava, 

lingă satul cu același nume. 

Poartă diferite numiri în cur: 
sul său. 

Conţeasca, zădure, supusă regi- 

mului silvic, jud. Muscel, plasa 

Argeșelul, com. Conţeşti, în în- 

tindere de 750 hect,, compusă 

din stejari, fagi, carpeni, frasini 

şi alte esențe. 

Conţeasca, pădure, supusă regi- 
mului silvic, jud. Muscel, plasa 

Riul-Doamnei, com. Racovița, 

în întindere de 200 hect., com- 

“pusă din stejari, fagi, carpeni, ju- 

"gastri, . frasini, plopi, plute și 
sălcii.
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Conţeşti, com. rur., pl. Ialomiţa, 
jud. Dimboviţa. Această comu- 
nă se află spre S.-E. de Tirgo- 
vişte, pe şoseaua națională Tir- 

goviște - Fundata, la 23 kil. de 
„Tirgovişte şi în apropiere de 
gara Ghergani, pe loc șes și 
pe malul stîng al Dimboviţei.: 
Prin centrul comunei curge rîu- 
lețul Ilfovelul sati Pusnicul. Com. 
Conţești se compune din cătu- 

"nele: Conţeşti-d.j., Călugăreni 
şi Heleșteul, cu o populaţie de 

1092 locuitori. .In raionul co- 
munci sunt patru poduri, pe rîu- 
rile Tifovăţul, Dîmboviţa şi Co- 
lintina, | 

Sunt trei biserici și o şcoală. 
Școala este fundată în 1838. 
Ea este mixtă, condusă de un 
învăţător, salariat de stat. 

Este frecuentată de 30—50 e. 
levi, din 150 copii cu etatea de 
şcoală, 

Venitul comunci este de 3270 
că. 

Conţeşti, com. 7ur., pl. Argeșe.. 
lul, jud. Muscel, la S: de Cîm- 

"pulung, 32 kil. departe de a- 
cest oraș. Este situată la 300 
metri de malul 'stîng al rîului 
Argeșelul. / 

Se compune din 2 cătune: 
Conţești-d.-s. şi Conţești-d.-i., a- 
vind o populație de 717 loc., 
(354 bărbați și 363 femei), cu 
160 capi de familie, cari locuese 

„în 160 case, | | 
Locuitorii se ocupă afară de 

agricultură, cu rotăria, cizmăria, 
dulgheria și lăutăria. 

Ei au: 240 boi, 180 vaci, 120 
viței, 15 cai, 8 epe, 303 capre, 
20 ţapi, 38 oi și 155 porci. 

Comuna are 150 contribuabili 
şi budgctul săii (1889—90) pre- 
zintă la venituri suma de 1694 
lei și la cheltueli 1350 lei. 

Spre E. și V. are două culmi 
de dealuri, cari domină Valea- 
Argeșelului, numite: Dealul-Sa-   
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tului (la E.) și Dealul-Bucurei 
(a V.), acoperite cu păduri. Co- 
muna are în jurul săti locuri a- 
rabile, livezi naturale de fineţe 
şi livezi de pruni. 

Rîul Argeșelul udă Conţești în 
"partea de V. Pe cl se află con- 
struite două mori. Proprietari în 

comună sunt domnii St, Perie- 
țeanu-Buzăi și Sache Nicolai, 
pe proprietăţile cărora s'aii îm- 
proprietărit locuitorii la 1864, 
în diverse categorii, 

Comuna se întinde pe o su- 
prafaţă de 1000 hect. O șosea 
vecinală leagă com. Conţeşti cu 
com. Racoviţa și Davideşti. 

Este o singură biserică, de- 
“servită de 1 preot și 1 dascăl. 
Sa clădit cu cheltuiala dum- 
ncalui Ioniţă Conţescu, nu se 
ştie bine în ce an, căci pisania 
lipsește. 

„Şcoala, cu întreţinerea căreia 

statul cheltueşte 1080. Ici anual, 

se frecuentă de 38 elevi și 10 
eleve, din numărul de şo băeți 
și 24 fete cu etate de şcoală. 

In anul 1889 s'a construit ac- 

tualul local de şcoală, cu chel- 

tuiala d-lui Perieţeanu-Buzăii, a- 
jutat și de alţi locuitori. Pentru 
școală comuna cheltuește 75 ci 

anual și pentru biserică 110 lei. 

Știii carte 145 bărbaţi şi 30 

femei. . 

D-l Pericţeanu-Buzăii, a făcut 

un drum-de-fier stabil de 7 kil. 

care leagă comuna cu gara, 

deosebit de 2 kil. drum-de-fier, 

sistem Decauviile. 

Conţeşti, com. rur., în jud. Te- 

leorman, pl. Margincă pe partea 

stingă a riului Vedea 'şi la 54 
“kil. de T.-Măgurele, capitala 
districtului, 

Se învecinește la N. cu com. 

Cervenia, la S. cu com. Bra: 

gadirul, la V. cu com. Frumoasa, 

de care o desparte piriul Vedea 

și la E. cu cîmpia Burnazului   
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pănă ce aceasta întră în jud. Vlaș- 
ca, unde se întinde parte din 
moşia Conţești. 

Suprafața comunei este de 
6163 hect., din cari: 4500 pă- 
mint arabil, aparţinind proprie- 
tarilor moșiei; 45 hect. pădure 
şi 202 hect. izlaz. Proprietățile 

“locuitorilor ocupă o suprafaţă 
de 1233 hect.; viile, 157 hect,, 
iar școala este înzestrată cu 26 
hect. pămînt de muncă. | 

Solul este destul de fertil, 
Populațiunea. comunei este de 

2213 suflete; sunt 501 capi de 
familie și 327 contribuabili. 
” In com. sunt mat multe cîr- 

" ciumi şi hanuri. 

Numărul vitelor este de 3898 
capete, din cari: 515 cai, 820 
vite mari cornute, 2126 vite mici 
Şi 431 porci, 

Budgetul comunei este de Iei 
9124, bani 28 la venituri şi de 

Ică 9036, bani 21 la cheltueli. 
Are o școală condusă de doi 

învățători şi frecuentată de 4ş 
elevi; o. biserică deservită de 2 

preoți și 2 cintăreți. 

Localul primăriei este - la un 

loc cu al școalei; sălile sunt 

construite în bune condițiuni. 
Pe apa Teleormanului este o 

moară; iar pe moșie este un c- 

leștei numit Lioașca, 

Aci se ţin două bilciuri pe an, 
unul la Buna-Vestire, la 25 Mar- 

tie și altul la S-tul Dumitru, la 

26 Octombrie. Comuna este 
pusă în comunicaţiune la S. cu 
comuna Bragadirul și la N. cu 

Cervenia prin căi vecinale. 

Spre Sudul comunei se află 
Măgura-Conţeştilor, de însem- 
nătate istorică... Imprejurul a- 
cestei comune s'aii urmat între . 

anii 1596 şi 1599 parte din 
luptele Rominilor cu Turcii, sub 
Mihaiit- Viteazul. 

Tot aci s'aii făcut importante 

descoperiri arheologice de că- 

tre Cezar Boliac și alţi arheo-
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logi şi s'aii găsit diferite obiecte. 
Satul Conţești se vede trecut, 
în nomenclatura întocmită la 
jumătatea secolului trecut, sub 
numirea de Odăile; este un sat 
vechiă și a purtat și numirea 
de Odaiâ-Pancului. 

Conţeşti, sas, în com. Girovul, pl. 
„Piatra-Muntele, jud. Neamţu. E | 
situat la 10. kil. depărtare de 
orașul Piatra, în drumul şose- 
lei judeţene Piatra-Roman. Are o 
populaţie de zoo suflete, din 

- cari 66 capi de familie trăese 
în 63 de case. Sunt 194 bărbaţi, 
151 femei; 170 necăsătoriți, 112 
căsătoriți, 18 văduvi; 30 Ştii 
carte, 270 nu știi. 

In acest sat se află reşedinţa 
comunei. 

Conţeşti, sa, jud. Suceava, pe 
moșia şi în com. Pașcani, spre 
N.-V. și la o depărtare de 10 
kil. depărtare de reşedinţa co- 
munci, E așezat pe ambele țăr- 

"muri ale piriului și pe dealul 
cu același nume. Are 161 case, 
populate cu 168 capi de familie 
sati 638 suflete (324 bărbați, 314 |, 
femei), din cari 9 sunt Izraeliţi. 
Sunt 116 contribuabili. Vatra 
satului ocupă go fălci şi 58prj. 
Locuitorii sunt gospodari. Im- 
proprietăriți sunt: 50 pălmași, 
45 codaşi, stăpinind 312 fălci 

"Şi 40 prj. 

Are.o biserică, cu hramul Sf. 
Dumitru, clădită din lemn de 
locuitori pe la '1835, deservită 
de. un preot și doi cîntăreți, 
şi împroprietăzită cu 8 fălci şi 
40 prj. Școala din' Valea-Seacă 

„„ servă și acestui sat, | 
La 1803, Conţești, 'a d-sale 

visternicul Iordache Balş, avea 
44. liuzi, plătind bir 844 lei a 
nual. 

Conţeşti, căzuu, în com. Sascut, 
„ plasa Răcăciuni, jud. Putna. Este   
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situat aproape de Dealul-Mare, 
a căruia pantă e acoperită cu văi. 

Are o populaţie de 360. su- 
flete, cari locuesc în 95 case, 
Are o biserică. filială, (ce ține 
de parohia Sascut), cu hramul 
S-ţii Impărați. Școală nu se află 
în sat. Copii cu vârstă de şcoală 

„Sunt 50 (21 băcți, 29 fete), din 
care 5 băeți urmează la şcoala 
din Sascut. 

Conţeşti, slajie de dr. d. f., jud. 
Dimboviţa, pl. Ialomiţa, căt. 
Conţeşti, pe linia Chitila-Pitești, 
pusă în circulație la 13 Sept. 
1872. Se află între staţiile Gher- 
ghani (5.4 kil.) şi Titu (6.5 kil). 
Inălțimea de asupra nivelului 
mării, de 14472. Venitul a- 
cestei stații pe anul 1896, a fost 
de 21329 L.. zo B. 

Conţești, moșie, în pl. Marginei, 
jud. Teleorman. Se numea în 
vechime Odaia-Pancului. 

Conţeşti, zp/aștină, jud. Suceava, 
lingă satul cu același nume; mai 
înainte era iaz mare, 

Conţeşti, pîrîi, ce udă comuna 
Sascut, pl. Răcăciuni, jud. Putna, 
şi se varsă în Bălcuța. 

Conţeşti-de-]Jos, sas, face parte 

din com. rur. Conţești, pl. Ar- 
geșul, jud. Muscel. Are o po- 
pulaţie de 370 locuitori (182 

"bărbaţi și 288 femei). 
Aci este o moară a d-lui Sa- 

- che Nicolai, proprietar, 

Conţeşti-de-Sus, sat, jud. Dim- 
boviţa, pl. Ialomiţa, căt. com. 
Conţești. 

Conţeşti-de-Sus, saţ, face parte 
din com. rur. Conţești, pl. Ar- 
geșelul, jud. Muscel. Are'o po- 
pulație de 347 locuitori (172 
bărbaţi și 175 femei.)   

COPACIUL 

Aci este reședința comunei, 
școala, biserica, moara și heră- 
străul cu aburi al d-lui Perie- 
țeanu-Buzău 

Copac (Crucea-din-), co/ină, 
în com. Vintilă-Vodă, judeţul 
Buzăii. E acoperită cu o parte 
din pădurea Vintilă-Vodă, care 
poartă același nume, 

Copacii-cei-Mari (La-), poiană, 
în căt. Slobozia, com. Bădeni- 
Ungureni, plaiul Dimboviţa, jud. 
Muscel, 

Copaciul, sati Gruiul, cor. rur., 
compusă din cătunele Copaciul 
și Crovul, plasa Cilniștea, jude- 
țul Vlașca. E situat pe coasta 
dreaptă a văei Glavaciocul, 

” Moșia aparține d-lui V. Hiotu, 
Comuna este departe de Bu-- 
curești de 34 kil., de: Giur- 
giu de 43 kil., de 1 kil. de 
Ghimpați, reședința plășei. In 
1886 eraii aci 1342 locuitori, din 
cari 288 contrib. Budgetul co- 
munal era în 1886 de lei 6764 
la venit și de lei 4959 la chel- 
tueli, 

In 1887 s'a arat aci 1300 
hect. cu diferite cereale. Sunt 
2 biserici, una în Crovul și a 
doua în Copaciul, deservite fie- 
care de cite un preot și un 
cîntăreț. Ţine de eparhia Cro- 
vul, care are biserică, cu hramul 
Sf. Nicolae. 

Școala comunală este așezată 
în comuna Ghimpați care este 
aproape de Copaciul, poartă nu- 
mirea de Ghimpaţi-Copaciii. 

Vite sunt: 250 vite mari, boi, 

bivoli și vaci, 32 cai, 692 oi 
și 4 capre. 

Copaciul, că?un, pendinte de com. - 
" Copaciul, de la care șia luat 
numele, pl. Cilniștea, judeţul 
Vlașca, situat pe proprietatea 

d-lui V. Hiotu,.
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Aci s'aii improprietărit la 1864 
un număr de 60 locuitori, lu- 

înd suprafața de 200 hect. Aci * 

este o biserică, deservită de un 

preot și un dascăl. 

Copacul-cu-lcoana, (Lespe- 
zile), Joc îsolat şi deal, în jud. 

Buzăi, comuna Merei, căt. Va- 

lea-Puţului. 

Copacul-cu-Icoana, - /ocalitate 
cu pădure.. (Vezi Dealul- Viei, 

jud. Fălciii, com. Băseşti, din 
pl. Mijlocul). 

„ Copacul-lui-Trică, /oc, judeţul 

Dolj, pl. Jiul-d.-j., com. Roziștea, 

unde Pirtul-Moarei se varsă în 
balta Strimba.. - 

Copadin saii Cobadin, com. 
'rur., din jud. Constanţa, plasa 

Constanţa, situată în partea cen- 

trală a judeţului, la 43 kil. spre 

S.V. de orașul Constanţa, ca- 

“ pitala districtului, și în cea me- 

ridională a plășei, la 14 kil. spre 

S.-V. de Cara-Murat, reședința 

ei, pe dealurile Copadin și Arabi. 

" Alciala, pc [ 

Se mărginește la N. și V. cu 

comuna Mamut-Cuius, la E. cu 

com, Biulbiul; la S. cu comunele 

Cara- Bact și Agemler; cele 
d'intiiă trei comune sunt din 

pl. Medjidia, a 4-a din plasa. 

Mangalia... 

“Relieful solului. e puţin acci- 

dentat de următoarele dealuri : 

- Tanai-Teiubesi (128 m.), Cara- 

Dede - Bair (152 metri), Bei- 

Aslan-Bair (127 m.), la N., Nal- 

ciac-Bair, Bair-Biulbiul-Chiuciuc 

(130 m.), Ciobanisa-Bair (123 

m.), la E. Arabi-luc-Bair (137 

m.), Beșoul-Bair (142 m.),la S;; 

Caciamac-Bair (130 m.), Lurtluc- 
Bair (147 m.) și Cara-Dede-Bair 

al Il-lea (Ir m), la V.; iar 

dealurile Copadin (134 m.) și 

Arabi-Alciala (137 m.), prin in- 
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"teriorul comunei. Aceste dea- 

luri sunt acoperite cu' izlaz, fi- 

neţe şi semănături, 

Movile sunt puţine, toate ar- 
tificiale, servind 'ca punct de 
orientare; printre ele observăm: 

Copadin-Nord (134 m.), Copa- 
“din-Sud (137 m.), Copadin-Vest 
(135 m.), Copadin-Est (123 m.), 

în jurul satului Copadin; En- 
gemalesi-Tepe (133 m.), la E; 

Arabi-luiuc (137 m.), la S. 

Hidrografia e reprezentată 
numai prin niște văi mici, fără 

importanţă; ele n'aii apă decit 

toamna în timpul ploilor și pri- 

mă-vara după .topirea zăpezilor; 

principalele sunt: valea Copadin, 
care trece prin sat, și brăzdează 

com. prin. mijloc și V.; Dichili- 

tas-Dere “la N; văile Beșaul: 

Dere şi Arabi-Alciala; care unite 

formează valea Cocealac-Alcea 

care o brăzdează la S. 

Comuna e formată dintr'un 

singur sat: Copadin, al cărui 

aspect nu oferă ceva caracteris- 

tic; e plăcut puţin prin poziţia 

sa; casele sunt unele răspîndite 

ele înconjurate cu grădini foarte 
"bine îngrijite. 

„_ Suprafața acestei comune este 

de 4371 hect., din cari 233 

ocupate de vatra satului cu ale 

sale 222 case ; statul cu proprie- “ 

tarii posed 1228 hect,, îar loc. 

aii impărţit, restul de 2910 hect. 

Populaţiunea sa. este formată 

din Turci, Tătari, Germani și Bul- 

gari ; ea este de 232 fam., în total 

1009 suflete, împărţite după cun 

urmează : 562 bărbaţi, 447 femei; 

necăsătoriți 556, căsătoriţi 422, 
văduvi 30, divorțaţi 1; cetăţeni 

romiîni 659, supuși străini 350; 

ştiii carte 242, nu știi 867; or- 

todoxi 15, catolici 382, maho- 

medani 607, de alte religii 5; 

agricultori 243, industriași 30, 

comercianţi 4, alte profesii 1. 

Contribuabili sunt 278. 

fără regulă, o mare parte din 
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Sunt 1i4 împroprietăriți și 
164 neîmproprictăriţi. 

In comună sun 243 plugari, 
cari ai 99 pluguri (32 cu cai, 

67 cu boi), 155 care și căruțe 

(35 cu cai, 120 cu boi), 37 ma- 

șini de secerat, din cari 2 cu 

uleiii, 10 mașini de bătut po- 

rumb, 1 trior, 22 grape de fier, 

IO mașini. de vinturat, 1 ma- 

șină de cosit fin. | 

Este o moară cu aburi şi 1 

de vint. 

Vite sunt 1358 capete, din 

cari: 580 cai, 539 boi, 12 bi- 

voli, 77 oi şi 150 capre. " 

- Budgetul com. Copadin are 

la venituri 9380 lei și la chel- 

tueli 3037 lei. i 

Căi de comunicaţie sunt nu- 

mai drumuri vecinale sai co- 

munale, cari, în formă de rază, 

pleacă spre satele înconjură- 

toare ca: Biulbiul, Mamut-Cuius, 

Caciamac, Beșoul, Agemler, Os-. 

man-Faci, etc. | 

E de observat că această co- 

- mună, la delimitare, a fost cu 

totul depărtată de plasa cărei 
aparține, fiind împresurată de 
plășile Medjidia și Mangalia. 

Copaniţa, nsu/ă, pe Dunăre, jud. 
Dolj, pl. Jiul-d.-j. şi Balta, între 

Bechet şi Rahova, la vărsarea 

rîului Jiul în Dunăre. Are pă- 
șuni pe dinsa. 

Copăceana, dea, "jud. Fălciu, . 

numit ast-fel de la niște copaci 

vechi ce ai fost odinioară pe 

pe el. Se întinde din com. Be- 

rezeni, pl. Prutul, trece prin co- 

muna Bozia, prelungindu-se de 

la N. la S., între dealurile Bu- 

ciumași și Marcu,. pe teritoriul 

satelor Bozia-Odaia și Bogdana, 

terminindu-se pe teritoriul mo- 

şiei Bogdănești. La capătul săii 

se află iazul Bogdănești. 

Copăceana, dea/, în jud. Fălciă,
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pl. Prutul, pe teritoriul satului 
Rînceni, în partea de V. a co- 
munei Rînceni, despre hotarul 
com. Mălăești. 

Copăceana, az, jud. Fălciu, pl. 

Prutul, com. Bozia, la capătul 

văei. cu același nume, format 

din piriul Copăceana, pe teri- 

toriul satului Odaia-Bogdan. 

Copăceana, fas, în jud. Fălciu, 

pl. Prutul, com. Bozia, pe valea 

cu același nume, format din pi. 

riul Copăceana, pe teritoriul sa- 
tului Bozia. 

Copăceana, zîriă, jud. Fălciu ; 

iese de pe valea Copăceana, 
_com. Berezeni; formează iazul 

cu același nume; trece de aici 

pe teritoriul com. Bozia, plasa 

Prutul, tot pe valea cu același 

nume, pe care formează 3 ia- 

zuri: două pe teritoriul satului 
Bozia şi unul pe teritoriul satului 

" Odaia-Bogdana. Trece pe teri- 
toriul satului Bogdănești, unde 

dă în șesul Prutului. 

Copăceana, zale, jud. Fălciu, 

„pl. Prutul, com.. Bozia; se în- 

tinde între dealurile Copăceana 

și Saca, pe teritoriul satelor Bo- 

zia și *Odaia-Bogdan, pe care 
se află două iazuri, formate din 

pîriul Copăceana. i 

Copăceanca, pure, ce purta 

comuna Bivoliţa, pl. Tirgului, 

„jud. Teleorman. Această nu- 
mire figurează prin actele de ho- 

„ tărnicie și locuitorii o păstrează 

"şi astă-ză,. 

Copaceanul, saz, în partea de 
N. a com. Sberoaia, pl. Podo- 
leni, jud. Fălciă, în hotarul co- 

munei Grozești, situat pe malul 

Prutului, pe domeniul statului 
„ Sberoaia. Are o suprafaţă de 38 

hect. 44 arii, iar vatra satului 

66495, dlarele Liclionar fieogralic, Tol, J4. 
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are. 2: hect. și o populaţie de 

IO familii, sai 30 suflete, din 

cari 5 contribuabili, 

Copăceanul, gea/, care încon- 

joară în partea de V. comuna 
Fălciă, pl. Prutul, jud. Fălciii. 

Copăceilor (Valea-), za/z, în 
jud. Buzăi, com. Gura-Teghii, 
între muntele Podul-Calului și 

Valea - Găvanului. E avută în 

brad și molift. 

Copăcelul, căzuu, în jud. Vilcea, 
pl. Ocolul, com. Ocnele-Mari. 

Copăcelul, cofină, în jud. Buzăi, 
com. Pătirlagi. E acoperită de 
izlaz și pădure, - 

Copăcelul, gea/, în jud. Suceava, 

pe o coasta căruia e așezată 

o parte din satul Lămășeni; 
altă parte e acoperită de pă- 
dure de mesteacăn. 

Copăcelului (Valea-), za/e, în 
jud. Suceava, satul Lămășeni. 

Copăceni, com. rur., pl. Cerna- 

d.-s., jud. Vilcea, E format din 

2 mahalale. | 

Comuna, cu izluz cu tot are 

500 hect. pămînt. 

Este :situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Cerna, la 45 kil. 

"departe de capitala judeţului și 
la 25 de a plăşei, 

__ Are o populaţie de 418. loc., 

(214 bărbați și 204 femei), în 

care intră și 10 fam. Țigani, cari 

se ocupă cu facerea de albii, 

fuse, linguri şi alte ş fam. de 

Țigani ferari; sunt 127 capi de 

familie, 120 contribuabili şi 125 
case, 

In comună sunt 2 biserici: 

una de zid, cu hramul Buna- 

| Vestire, fondată la anul 1804, 

__ şi alta de lemn, fondată la 1720 
de protopopul Gheorghe și preo-   
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teasa Florica, cu hramul Sf. 

“Gheorghe și Cuvioasa-Paraschi- 
va. Prima s'a fondat de protopo- 

pul Șerban cu preoteasa Preda. 

Locuitorii în special se ocu- 
pă cu agricultura. Produsul mun- 

cei îl desfac la orașul Craiova, 

Ei aii 20 cai, 140 boi, 110 vaci, 

40 capre, 25 oi și 95 porci. 

Veniturile și cheltuelile co- 

munei se urcă la 1000 lei anual. 

Pe riul Cerna, în: raionul “co- 

munci, sunt 2 mori, cu cîte 2 

„perechi de pietre. Cea mai mare 
parte din locuitori sunt moșneni; 

55 S'aii împropietărit la anul 

1864 pe 32 hect,, în moșiile d-lor 
„Nae Copăceanu, D. Stavrescu și 
alții. | 

Comuna e lipsită- pănă acum 
de școală. Copii în vîrstă de 

şcoală sunt 45 (26 băcți şi 19 

fete). Știii carte 15 bărbaţi şi 
3 femei. | 

In toată comuna sunt 25 stupi 

„cu albine, 

O șosea comunală inlesneşte 

comunicația cu comunele Broș- 
teni și Ulmetul. | 

E brăzdată de dealurile: Po- 

jorătul, Bucurul și Cocinilor. și 

udată de văile: Crucilor, Zgîndi, 

“Lupului și Rizi. 

Se mărginește cu comunele 

Gingulești, Bălteni, Armăsești, 

Modoia şi. Broşteni. 

Copăceni, saţ, cu 142 'sufi., jud. 

Argeș, pl. Loviștea; face parte 

din com. rur. Racoviţa. Are o 

biserică, cu hramul Sf. Nicolae, 

deservită de un preot și un cîn- 
tăreţ. 

Copăceni, căzu, al comunei Cor- 

nești din pl. Ocolul, jud. Gorj. 

E situat la S. de comună și 

spre V., la 11 kil, depărtare, 
“de orașul T.-]ii. îi 

Situat pe șes, pe partea dreap- 

tă a șoselei judeţene: T..Jiui-Se- 

verin, Are o suprafaţă cam de 

za
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"2000 hect., din cari 1000 hect, 
- arabile, 535 hect, pădure, 463 
- hect. livezi și izlaz. 

Are o populaţie de 70 fam., 
436 sufl., din cari 58 contrib. 

Locuitorii posedă 40 pluguri, 
"60 care cu boi şi vaci, 2 că- 
" Tue, 10 stupi, 250 vite mari 
cornute, 12 cai și 100 rimători. 

Cătunul este udat de apa Ja- 
leșul. 

Comunicaţia se face pe șo- 
- seaua județeană T..Jiii-Severin, 

* ce trece în apropiere, în partea 
“ despre S. şi prin şoseaua co- 
munală ce se detașează din Șo- 
seaua judeţeană. 

„In Copăceni se găsesc 2 pu- 
țuri și 2 mori pe apa Jaleșul. 

Cătunul are și o biserică „de 
! lemn, î însă ruinată, 

Copăceni sai Carida - Căpă - 
Ceni, căfuu, pendinte de com. 

- Dărăști, pl. Cilniștea, jud. Vlaș- 
ca, proprietatea d-lui Efr. Gher- 

- mani. Această proprietate a fost 
la 1655 a vistierului Gheorghe 
Carida de unde și-a luat nu- 

"mele. E situat pe coasta dreaptă 
"a apei Argeșului, 
 Acis'a împroprietărit la 1864, 
un număr de 25 loc. cărora li 

- Sa dat 75 hect.; sunt așezați 
“pe malul Argeșului, 

Aci sunt vii cu embatic în 
suprafață de 678 hect.; pădure 

- de salcie pe Argeș, în suprafață 
"de 40 hect.; locuri de arătură 

în suprafață de:274 hect, To- 
" talul suprafeței moșiei este de. 

"- 992 hect. Arenda anuală: 16000 
lei. 

Este departe de București de 
„21 kil., de Giurgiii de 44 kil. 

- de şoseaua Giurgiii- -Bucureşti de 
1 kil, pe masginca moşiei chiar 
"trece această ' șosea. Aci sunt 

20 boi, 80 oi și ş cai. - 

Copăceni, paumire ce se mai dă 
- căt. Poiana-Copaciului, din com. 
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Opăriţi, pl. Teleajenul jud. Pra- 
hova. 

Copăceni, zisă, curge din par- 
tea de N. a com. Opăriţi, pl. 
Teleajenul, jud. Prahova, udă 
cătunul cu același nume și se 
Varsă în riul Teleajenul, în ra- 
ionul com. Gura-Viitoarei, pl. 
Teleajenul. 

Copăceni - Adunați, cop. ru, 
în jud. Vlașca. (Vezi Adunaţi- 
Copăceni). 

Copăceni-Creţeşti.: Vezi Copă- 
ceni-Sf.-loan, jud. Iifov. 

Copăceni - de - Jos (Giuleşti), 
sal, jud. Ilfov; face parte din 
com. rur. Copăceni-Mogoşești, 
pl. Sabarul. Este situat la S.- 
E. de Copăceni-Mogoșești, pe 

„malul stîng al rîului Argeș. Aci, 
acest rii face o mare cotitură 
în jud. Vlașca. 

Pe la Copăceni-d.-j. era tre- 
cătoare principală peste rîul Ar- 
geș. Brincoveanu, în călătoria 
sa la Adrianopole, a trecut p'aci 
Argeșul, la 6 Maiui 1703. La 
anul 1821, Tudor puse aci sen- 
tinele, spre a împiedica fuga boe- 
rilor din București. 

Satul se întinde pe o supra- 
faţă de 223 hect., avind o po- 
pulație de 463 loc. D-l Gr. Em. 
Filipescu are 153 hect. și loc. 
7O hect. 

Proprietarul cultivă 70 hect.; 
restul este pădure. Locuitorii 
cultivă tot terenul, fără să aibă 

"locuri de fineţe. 
Are o biserică, cu hramul Sf, 

Nicolae, deservită de 2 preoţi 
"și 2 cîntăreți, și o școală mixtă, 
frecuentată de 41 elevi și 2 e-, 

„leve, cu întreţinerea căreia sta- 
tul și comuna cheltuesc anual 
1944 lei. Localul şcoalei e bun. 

* Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari. - o 

      
sterpe, 6 vie şi 
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Numărul vitelor mari e de 
218 și al celor mici de 86. 

Copăceni-de-Sus, saii Copăce- 
ni-Carada, com. rur., pl. Sa- 
barul, jud. Ilfov. E situată la 
S. de București, pe malul stîng 
al rîului Argeș, 16 kil. departe 
de capitală. | 

La 1821, Turcii, sub condu- 
cerea lui. Chehaia - Bei, venind 
spre Bucureşti, de la Silistra, ai 
trecut prin com. Copăceni. 

Corpurile legiuitoare ati vo- 
tat construcția unui pod peste 
riul Argeșul, la Copăceni, pe 
calea naţională București-Giur- 
giu, alocînd în budget spre a- 
cest sfirșit 870000 lei, 

Se întinde pe o suprafață de 
1240 hect., cu o populaţie de 
1312 locuitori, cari trăesc în 268 
case și 2 bordee. 

D- G. Em. Filipescu are 640 
hect. și locuitorii 600 hect. Pro- 
prietarul cultivă 499 hect., 25 

IIO pădure, 
Locuitorii cultivă 393 hect., ş2 
sterpe, 152 izlaz, restul vie; 

__ Comuna are 261 contribua- 
bilă, cu un budget de 3421 lei 
la venituri și 3428 lei la chel- 
tueli, 

În comună e o biserică, cu 
hramul Sf. Filoftea, deservită 
de 3 preoți şi 2 cîntăreți; o 
școală mixtă, frecuentată de 34 
elevi și 6 eleve, cu întreţinerea 
căreia statul și comuna chel- 
tuesc anual 2044 lei. , 

Localul școalei e proprieta- 
“tea comunci, 

In cercul comunei se află: 
1 heleșteu; 1 baltă; 1 pod stă- 
tător. | | 
Numărul vitelor mari e de 

659 (195 cai și epe, 3 aimă- 
sari, 195 boi, 204 vaci și viței, 
37 tauri, 25 bivoli și bivolițe) 
și al celor mici de 931 (130 
porci și 801 oh), 

Dintre locuitori, 294 sunt plu-
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„gari, 4 meseriași, 10 diferite 

profesii, Ei 
Arătura se face 'cu I31 plu- 

guri:-73 cu boi, 58 cu cai, Lo- 
» cuitorii ati 182 care și căruţe: 

90 cu boi, 92 cu cai, . 
Locuitori împroprietăriți sunt 

156.și neîmproprietăriți, 126. 
“Comerciul se face de 2 cir- 

ciumari și 2 hangii, 

Copăceni-Mari, saz, face parte 
* din com. rurală Micloşani, pl. 
Argeșelul, jud. Muscel. 

Copăceni - Mănăstirei, jud. II- 
fov, loc însemnat prin bătălia 
dintre Alexandru III-lea, Dom- 
nul Rominiei și boerii țărei cari 
îl alungară din Domnie, la anul 

1577. 

Copăceni-Mici, sat, face parte 
din com. rurală Micloșani, pl. 
Argeșelul, jud. Muscel. 

Copăceni-Mici, deal, pe terito- 
„riul com. Mălăești, pl. Mijlocul, 
jud. Fălciu; se întinde de la Va- 

. lea-Rădiului, 

Copăceni-Mogoşeşti, co. ru, 
„ plasa “Sabarul, jud. Ilfov. E si- 

tuată la S. de Bucureşti, pe 

țărmul stîng al rîului Argeș, 26 

kil. departe de București. Pă- 
„_ imîntul săi e mlăștinos în par- 
tea de N. 
-" Se compune din satele: Co- 
păceni-d.-j., Nucari- Mănăstirea, 
Mogoşeşti și Varlam, cu o po- 

: pulaţie de 1872 locuitori, cari 
“trăesc în 422 case și 2 bordee. 

Se întinde pe o suprafață de 
2181 hect. D-nii G., Em. Fili- 
pescu, V, M. de Gravie, St. Pe- 

- trovici și statul aii :1202 hect, 
şi locuitorii 979 hect. Proprie- 

tarii cultivă 737 hect., 233.pă- 

dure și restul vie, Locuitorii 
cultivă tot terenul. . 

Comuna are 396 contribua- |     
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bili, cu un budget de 4563 lei 
la venituri și 4490 lei la chel- 
tueli. In anul: 1885 erai 465 
contribuabili. 

In comună sunt: 3 biserici, 
deservite de 5 preoți, la Copă- 
ceni-d.-j., Nucari -Mănăstirea, și 
Mogoșești; 2 școale mixte. 

Numărul vitelor mari e de 
399 (213 cai și epe, 485 boi, 
185 vaci și viței, 14 tauri, 2 
bivoli) şi al celor mici de 875 
(9 capre, 201 porci și 665 oi), 

Dintre locuitori, 466 sunt plu- 

gari. Arătura se face cu 269 

pluguri: 192 cu boi și 77 cu 

cai. L.ocuitorii ai 335 pluguri: 
242 cu boi și 93 cu cai.. 

Locuitori împroprietăriți sunt 
309 și neîmproprietăriţi, 164. 

Comerciul se face de 7 cîr- 

ciumari, - 

Copăceni-Sf. Ioan, saii Copăce- 

ni-Creţeşti, saz, jud. Ilfov; face 
parte din com. rur. Creţeşti- 
Sinteşti, pl. Sabarul. Este si- 

tuat la N. de Creţești, în lo- 
curi băltoase, 

Se întinde pe o suprafață de 

155.hect., proprietatea locuito- 

rilor, cu o populaţie de 357 
suflete. Are 1 povarnă. 

Comerciul se face de 1 ciîr- 

ciumar, S'aii stabilit în sat 2 
străini. a 

: Numărul vitelor mari e de 

152 și al celor mici de 426. 

Copăceșşti, co. rur., în judeţul 
Putna, plasa Răcăciuni. 

- Comuna Copăcești este situată 
“pe dealul Trotușului și în lunca 

lui; cătunul Copăcești pe deal, 

iar Slobozia, în lunca lui, peste 

apă. - 

Distanţa comunei de reședința 
sub-prefecturei (Adjudul - Noii) 

„e de 5 kil., iar de capitala ju- 
deţului, de 40 kil. | 

Marginele . acestei comune, 
sunt:. la N. Trotușul, care o   
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„desparte la NE. de Adjudul- 
Vechiii și la N.-V, de Urechești ; 
la E. iarăși Trotușul, despărțind- 
o de 'Adjudul-Noi; la S-E. 
Ruginești, la S.-V. Anghelești, 
iar la V. Cornăţelul. 

Comuna Copăceşti se com- 
pune din cătunul Copăcești 
(unde e și primăria comunei) 
şi din Slobozia. 

Populaţiunea comunei, după 
cel din urmă recensămînt, e de 

201 capi de familie, cu 732 su. 
flete (375 bărbaţi, 357 femei), 

din cari: 367 neînsuraţi (201 
bărbați, 166 femei), 312 însu- 
rați, 52 văduvi (18 bărbaţi şi 
34 femei); 723 Romini si 9 de 
diferite naționalități; 3 ortodoxi, 
6 mozaici și 3 armeni; . 219 
agricultori, 2 meseriași, 6 co- 
mercianți, 4 avînd profesiuni 
liberale, 16 muncitori și 13 ser- 
vitori, E | 

Ştii carte 16 persoane: (13 
bărbaţi, 3 femei). - | 

Numărul caselor de locuit e 
„de 193. 

Mişcarea populaţiunei pe anul 
1892, a fost următoarea: g că- 
sătorii, 34 nașteri și 71 morţi. 

Are o biserică -parohială, cu 
hramul «Sf.-Nicolae». Comuna 
cheltuește pentru ea 100 lei 
anual. - 

Copii cu vîrstă de școală sunt 

72 (39 băeţi şi 33 fete). 
Sunt 177 contribuabili, adică 

1 locuitor la 4.13 contribuabili, 
Budgetul comunei, pe anul 

financiar 1893—94, a fost la 
venituri de 2539 lei şi lă chel- 
tueli de 2553 lei. | 

: Numărul cultivatorilor, în a- 
celași an, a fost de 111. 

Instrumentele agricole, de cari 
se serveșc cultivatorii acestei co- 
mune, sunt: 30 pluguri de lemn, - 
40 de fier și 1 scarificătoare, 
„„Vitele aflătoare în: comună 
sunt după ultima numărare, 741, 

din cari: 197. boi, 101 vaci,
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32 cai, 259 oi, 17 capre şi 141 

porci. 

In comună se află: 3 rotari, 
2 fierari, 1 cojocar, 1 cîrciumar, 

I boiangiii, 1 brutar şi 14 fabri- 

canţi de rachiii de prune. 

Drumuri șoseluite pun în 

legătură comuna pe de o parte 

cu comuna Adjudul-Noi, de 

altă parte cu comunele Ruginești, 
Anghelești și Cornăţelul. 

Copăceşti, căra, în jud. Putna, 
comuna cu același nume, plasa 
Răcăciuni. Cătunul este situat 
pe dealul Trotușul, avind în 
“luncă cătunul Slobozia. 

Are o biserică parohială, cu 
"hramul «Sf. Nicolae. 

: Comuna vine în ajutorul ei 
cu 100 lei anual. Copii cu virsta 
de școală sunt. 72 (39 băeţi 
şi 33 fete). 

Acest sat e pomenit de croui- 
„ carul Neculcea, cînd vorbește 

de domnia a 3-a a lui Duca- 
Vodă (1678—1684): ciară so- 
sind podgheazul la Răcăciuni 
întru acea seară, ai prins pe 
Lipcani acolo în Răcăciuni, și 
i-ai tăiat pe toți, numai unul 
a scăpat și viind noaptea să 
dea știre aii dat: peste niște 
oameni la Copăcești, pe apa 
Trotușului, și dîndu-i un om să-l 
ducă la Domnești, el Pa dus 

printr'o dumbravă, rătăcindu-l 
pănă în ziuă». 

Copăcești sunt din vechi ar 
răzeşilor și ai foștilor clăcași 
de pe moșia lui Balș. 

Copăcești, mahala, în com. ur. 
* Samarinești, plasa Motrul-d.-s., 
jud.. Mehedinți. 

Copăceşti, parohie, în - comuna 
cu același nume, plasa Răcăciuni, 
jud. Putna, formată din cătu- 
nele Copăcești și Angheleşti. Are 
2 biserici, una parohială, cu 

- hramul «Sf. Nicolae», pentru   
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care comuna Copăcești chel- 

tuește 100 lei anual, în satul 

Copăcești și 1 filială, în An- 
ghelești, cu hramul Sf. Gheor- 
ghe. 

Copăcioasa, com. rur., în partea 

de V. a plășei Amaradia, jud. 
Gorj, și la S. de com. Glodeni. 

Situată pe piriul Țărăţelul, pe 

deal și şes. Este formată din 4 

cătune, adică: Copăcioasa, Ce- 

rătul, Frunţile, unde e și reșe- 

dinţa comunei, și Lintea. Această 

comună înainte de 1875 era 

întrupată cu comuna Scoarța. 

Are o întindere de 1150 hect., 

din cari 410 hect. arabile, 345 

hect. fineţe, 113 hect. pădure, 

135 hect, izlaz, 104 hect. vie, 

8 hect. pomet și 33 hect. vatra, 

satului, a cimitirului -și a gărci, 

Are o populațiune de 400 

familii, cu 1234 suflete, din cari 

333 contribuabili, toți Romîni, 

ocupindu-se cu agricultura, | 

Locuitorii posedă 83 pluguri, 

138 care cu boi, 310 vite mari 

cornute, 20 cai, 1160 oi, 102 

„stupi, cari daii. 35 kil. miere și 

49 kil. ceară;. 391 rîmători. 

Venitul comunei este de 1453 

lei, 63 bani, iar cheltuelile de 

1185 lei, 3 bani. 

Apele ce udă această comună 

sunt: “Țărăţelul, care se varsă în 

Blahniţa; Slaștiul-Sec și Slaștiul- 

cu-Apă, cari se varsă în Amaradia 
și în Jii. 

Comunicaţia se face prin şo- 

seaua județeană, care vine de la 

V., din comuna Budieni şi trece 

prin această comună; prin șo- 

seaua comunală, care încă nue 

terminată și care se detașează 

din cea judeţeană în 2 ra- 

muri, din care una, la S., a: 

„_pucă spre gara  Copăcioasa, 

iar cea-laltă, la N., prin înteri- 

orul comunei și duce în co- 
muna Bălănești ; prin calea ferată 

Filiași-T.-Jiă care are o stație   
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între cătunele Cerătul și Fr nțile, 

numită Copăcioasa. 

In comună se găsesc 4 pu- 

țuri cu cumpănă şi 16 fîntîni, 
cari în timpuri secetoase seacă, 
afară de una. 

Comuna are 1 şcoală, fre- 

cuentată de 31 elevi şi 1 elevă, 

din 35 înscriși, . 

Are 3: biserici, deservite de 

2 preoţi și 4 cîntăreți. 

Copăcioasa, căfun, jud. Gorj, 

pl. Amaradia, com. Copăcioasa. 

Are o întindere de 125 hect., 

„din cari 4ohect. arabile, şo hect. 

fineţe, 29 hect. izlaz și pădure, 
6 hect. 'vatra satului. 

Are o populaţiuna de ş6 fa- 

mili, cu 120 suflete, din cari 

23 contribuabili, toţi Romîni. 

Locuitorii posedă 10 pluguri, 

15 care cu boi, 60 vite mari cor- 

nute, 38 rimători, 131 oi, 16 

stupi cu albine, cari dai 9 kil, 

ceară şi 12 kil. miere. 

- (Drumurile şi apele ce o tra- 

versă s'aii descris la comuna | 
Copăcioasa). 

In cătun se mai găsește 1 
puț şi 2 fîntîni. 

Copăcioasa, sat, în jud. Mehe- 

dinţi, plasa Motrul-d.s.; ține 

de com. rur. Jegujani. 

Copăcioasa, cătun, în judeţul 

Mehedinți, plasa Motrul-d.-s.; 

ține de com. rur, Floreşti. Mai 

poartă numele şi de Copăciaoa. 

Copăcioasa, stație de dr. d. fo 

județul Gorj, plasa Amaradia, 

cătunul. Copăcioasa, pe linia 

Filiaşi-T.-Jiă, pusă în circulaţie 

1 lulie 1888. Se află între sta- 

ţiile Cărbunești (10.2 kil.) şi T.- 

Jiă (13.2 kil.). Inălţimea d'asupra 

nivelului mării de 262u-,r12 

Venitul acestet stații, pe anul 

1896, a fost de 15519 | lei 70 
bani. -
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Copăcioasa, pirtit, în com. rur, 

Jegujani, “plasa Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. Izvoreşte din maha- 

laua Copăcioasa; se împreună 

cu piriul Noateșea, curgînd spre 
comuna Broșteni, 

Copăcioasa, za/e,:în com. rur. 
„ Jegujani, plasa Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Copăile, /ac, în plasa Borcea, 
teritoriul com. Călărași-Vechi, 
jud. Ialomiţa. 

Copălăul, com. rur., în partea 

„de N. a plășei Coșula, judeţul 

„Botoșani. Se întinde pe valea 

Miletinului și dealurile ce măr- 

ginesc Miletinul pe ambele părți. 

Se compune din satul Copălăul. 

Are o suprafață de 1584 hect., 
- din cari 644 ale proprietarului 

și 940 hect. ale locuitorilor şi 

cu o populaţie de 298 familii, 

__saii 1324 suflete, din cari 650 

bărbaţi şi 674 femei. Sunt 280 

contribuabili și locuesc în 291 
case. 

Teritoriul acestei comune este 

deluros și de: natură argilos, 
acoperit în partea de Sud și 

S.-V. cu "pădure, a căreia în- 

tindere--e de 644 hectare şi 

se exploatează sistematic; viile 

sunt situate pe coasta de S.-V. 

a dealului Copălăul, în întindere 

de 19 hect. şi produce 161Ş 

hectolitri vin. 

Locurile de cultură ai o în- 
tindere de 220 hect. 

Vite: 900 boi şi vaci, 108 

cai, 182 porci, 815 oi şi 60 
stupi cu albine, 

Prin mijlocul comunei trece 

calea naţională Botoșani-Hirlăul. 

Satul e așezat, parte pe vale, 

parte pe coastă de deal. 

Budgetul comunei are la veni- 

turi 3901 lei, 7 bani și la chel: 

. tueli 3875 lei, 88 bani. 

Are 1 biserică, cu 1 preot şi 
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2 cîntăreţi, vechie și 1 școală 

mixtă, întreținută de judeţ, cu 

“un învățător şi frecuentată de 
42 școlari, 

Se zice că primii locuitori așe- 
zaţi aici ar fi venit din Buco- 
vina. 

Copceşti, siliște, ce ţine de com. 

Ruși, jud. 'Futova, pl. Tutova. 

Copiloniul, deaf, în jud. Mehe- 
„dinţi, pl. Motrul-d.-s., com. rur. 

Căzăneşti, 

Copilul, Zac, jud. Dolj, pl. Jiul- 

d.-j., com. Mărșani, cu o supra- 

față de aproape 1 hect. Con- 
ţine pește. 

Copilului (Movila-), mozi/ă, în 
jud. Buzău, comuua Rușiavăţul. 

E situată la gura văei Rușiavă- 

ţul; face hotar între moşia Ru- 

şiavăţul : şi moșia statului Ur- 

soaia. 

Coporia, munte, jud. Bacăii, pl. 

Muntelui, de pe teritoriul com. 
Dărămănești. 

Coporia, pirtiaş, în jud.  Bacăii, 

pl. Muntelui, com. Dărămănești; 

ese de sub muntele cu acelasi 

nume și se varsă, de-a stînga, 

în Uz. 

Coporiceşti, cătun, pendinte de 

com. Valea-Merilor, pl. Mijlocul, 

jud. Olt. E situat la V., pe mu- 
“chea dealului stîng al gîrlei Plap- 

cea. Are 175 locuitori. 

Copoul, p/asă, în centrul județu- 

lui Iași. Se întinde de la N. la 

S. pănă în marginea oraşului 

Jași, pe şirul de dealuri ce vine 

“între riurile Jijia și Prut. Se 
mărginește în partea despre N.- 

„V. cu pl. Babhluiul; la S. cu o 
parte din plăşile Cîrligătura, 
-Stavnicul și orașul Iași; la E. 

tele: ] 
“mești, Popricani, Coarba, Țipi- 
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cu pl.. Turia, pănă în dreptul 
satului Frăsuleni, din pl. Bis- 
trița, despărțindu-se prin riul 
Jijia ; apoi cu pl. Braniștea pănă 

"în marginea orașului Iași. 

Este formată din 5 comune: 

1. Gropniţa, cu satele : Grop- 
niţa, Singeri, Bulbucani, Forăști, 

Mălăeşti şi Mişeşti, în capătul 

despre N. al plășei. 

'2. Afovileni, cu satele: Movi- 
leni, Larga, Romineşti și Po- 

tîngeni, mai jos de com. n. Grop- 

nița. 

3. Tăuteşti, cu satele: Tău- 

teşti, Zahorna, Horleşti, Rădiul- 

lui-Tătar, Tătărușul şi Liţcani, în 

partea de S.V. a plășei, spre - 

rîul Bahluiul. 

4. Rădiul-Mitropoliei, cu sa- 

Rădiul- Mitropoliei, Moi- 

lești, Epureni și Izvoarele, în 

partea de E. a plășei, spre rîul 

Jijia. 
5. Copoul, cu satele: Copoul 

(tirgşor), Podgoria-Copoul, Ră- 

- diul-Aldei, Munteni, Vulturi şi 
Cirligul, la sudul pliișei, î în mar- 

ginea orașului Iași. 

„ Suprafaţa, teritoriului plășei 

| Copoul este de 41698 hect. 

Calitatea solului este bună. 

In pl. Copoul se prelungește 

"şirul de dealuri de la N. spre 
S. - ce trece din pl. Babhluiul, şi 

care face parte din sistemul dea- 

lurilor aflate între riurile Bah- 

luii și Jijia, purtînd diferite 
numiri: Copoul, Cirligul, Şoro- 

gari, Gheorghiești, Rădiul-Aldei, 

Aroneanul, Zahorna, Horleşti, 

Ponoarele, Uricul, Căţinul, Mir. 

zești, Piţcanul, Vulturul, Brea- 

zul, Muchea-Holmului, Cazacul, 

Dumnezeul, al- Cailor, Odaia, 

Grecul, al-Poștei, Părul, Movila- 

Mare, Vulturul, Șătrăroaia, Bo- 

tul-Calului, al-Viei, Coşeri, al- 

Corbului, Sbanţul, Amara, -al- 

Crucei, al-'Ţiganului, Drobul şi 

Clinul.
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Apele curgătoare -ce udă te- 
ritoriul plăşei de la N. la S,, 
sunt riurile:: Jijia, ce trece prin 
partea de E. și formează hota- 
rul între plășile Turia şi Bahlu- 
iul în partea de V. și S,, fă- 
cind, hotarul cu plasa Cirligătu- 

"ra; apoi piraiele : Miletinul, care 
atinge partea de N.-E. a plășei; 
Jijioata, care intră în mijlocul 

- ei, tot în partea despre N.; Că- 
caina, Aroneanul, Liești, Zahor- 
na, Mirzei, Dirvari, Girinca, Moi- 
mești, Rădiul, Siliştea, Breazul, 
Uricul, Tăuteşti, Iazul, Văiluța, 
Roșul, Răchita, Rădiul, Fun- 
doaia, Puturoasa, Grecului, Lar- 

- ga, Sbanțil, A mara, Budăiul, Ro- 
mînești, Răchiţi, Părul şi Mahul. 

„Prin plasa Copoul, trece şo- 
seaua județeană Iași - Botoșani, 
care începe din marginea ora- 
șului Iași, trecînd spre N., prin 
tîrgul Copoul și satele Vulturi 
şi Popricani și la podul Jijiei 
trece în pl. Turia. | | 

Şoseaua mixtă, începe din 
marginea orașului Iași, tot prin 

„ partea de N.; trece prin pod- 
goria Copoii, prin satele: Za- 
horna, Larga, Movileni, Mălă- 
eşti, Misești, și, dincolo de Sin- 
geri, trece în pl. Bahluiului. 

Șoseaua națională și calea- 
-ferată trec de la Iași pănă la 
tirgul Podul-Iloaei, pe marginea 
sud-vestică a plășei,. Pe lingă 
acestea sunt diferite căi comu- 
nale și vecinale, cari leagă sa. 
tele şi comunele între ele. 

Din întinderea de 41698 hect. 
pămint, nu se cultivă în această 
plasă de cit 9528 hect, pentru 
cereale; 293 hect. teren pentru 

„cultura, viilor şi 546 hect, pă- 
“mînt acoperit cu păduri, pro- 
prietate particulară; iar restul 
de 31331 hect. sunt acoperite 
de: imașe, fineață, iazuri, livezi 

„şi locuri pentru așezarea satelor. 
Pămîntul cultivabil produce 

tot soiul de cereale. 
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Viile dai vinuri bune. 
Industria se mărginește la un 

număr de 7 mori de apă, 7 de 
aburi şi 1 de vînt; iar comer- 
ciul constă în desfacerea pro- 
ductelor și a.vitelor, în _tîrgu- 
rile Podul-Iloaci și Iași. 

Numărul vitelor este de 29379 
capete dintre cari: 9684 vite mari 
cornute, 15744 oi, 3 capre, 11 

” bivoli, 1097 cai şi 2837 rîmători, 
In plasa Copoul se află o po- 

pulaţie de 2364 fam., saii 8402 
suflete, dintre cari: 4578 băr- 
baţi şi 3824 femei; 8155 Ro- 
mini, 185 Evrei, 35 Germani, 
8 Poloni, 8 Greci, ş Italieni, 4 
Ruși, 1 Olandez și 1 Belgian. 

Numărul bisericilor e de 20, 
deservite de 16 preoți, 20 cîn- 
tăreţi și 16 eclesiarhi. 

Școale sunt 9, conduse de 9 
învățători, şi frecuentate de 143 
elevi și ş2 eleve, 

Copoul, com. rur., jud. Iași, pl. 
Copoul. Şi-a luat numele de la 
satul Copoul. E situată la S.-E. 
plăşei, pe un teren accidentat, 
prezintind mai multe dealuri 
și văi, parte “acoperite cu livezi 
şi vii, iar parte cu semănături, 
finațe și imașe. 

Această comună se mărgi- 
neşte cu orașul Iași în partea 
despre S.; este formată - din sa- 
tele: Copoul (tirgușor), Podgo- 
ria-Copoul, Rădiul-Aldei, Mun- 
teni, Cîrligul, Șorogari şi Aro- 
neanul, avind o suprafată cam 

de 6925 hect. și o pepulație 
"de 620 familii, sau 1678 suflete. 

În comună sunt: 5 biserici, 
deservite de ş preoți, 8 cîntă- 
reți și 1 eclesiarh; 2 şcoli, con- 
duse de 2 învățători și cuo po- 
pulație școlară de. ş2 elevi şi 
10 eleve; 2 mori, din care una 

de aburi, și o fabrică de fringhii. 
Budgetul e de 15860 lei, 10 

bani la venituri, și de 15099 
„Iei, 74 bani la cheltueli.   

COPUCCI 

Numărul vitelor se urcă la 
4396 capi din cari: 1578 vite 
mari cornute, 2200 oi, 3 capre, 
106 cai și 416 rimători. 

Copoul, tirgușor, numit și Sără- 
ria, în partea de S. a comunei 
Copoul, pl. Copoul, jud. Iaşi, si- 
tuat pe platoul dealului Copoul, 
pe a căruia continuare sudică 
se află și orașul Iaşi. Se întinde 
pe o parte și alta a şoselei ju- 
deţene, pănă în bariera Sără- 
rici despre N. a orașului Iaşi. 
Are o populaţie de 209 familii, 
saii 506 suflete, parte Evrei; 
în această populaţie este soco- 

„__titşi numărul locuitorilor satului 
Copoul. 

Este reședința comunei. Are 
o școală înfiinţată în anul 1868, 
frecuentată de zo elevi. 

Numărul vitelor:e de 75 ca- 
pete, din cari: 38 vite mari 
cornute, 14 cai și 23 rimători, 

Copoul, Zea?, se întinde de la N. 
la S$., din valea Breazului, ter- 
minîndu-se în șesul din dreapta 
rîului Bahluiul. Pe podișul lui se 
află: pădurea Breazul, satul, și 

„. tirgușorul Copoul, iar spre S. se 
întinde o parte a orașului Iași. 
In partea de N.-V. a dealului, 
curge piriul Căcaina, iar spre 
S.-V. rîul Bahluiul. 

Coptul, afluent al piriului Pulpa, 
jud. Suceava. 

Copucci, sat, în jud. Constanţa, 
plasa Mangalia, cătunul comunei 
Gheringec. Este situat în partea 
sud-estică a plășei și cea meri- 
dională a comunei, la 4 kil. spre 
S. de cătunul de reşedinţă, Ghe- 
ringec. Este aşezat pe ultimile 
ramificațiuni sud-vestice ale dea- 
lului Chirizi-luc și pe malul nord- 
estic al Văei-Viilor, fiind închis 
la E. de dealul Baș-Punar și 
dealul Ascilar și fiind dominat
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de movila Copucci. Suprafaţa 
„sa este de 965 hectare, dintre 

care 47 hect. „sunt ocupate 
numai de vatra satului și de 
grădini, cu 47 case. Populaţiunea 
sa, compusă numai din Bulgari, 
este de 45 famili, cu 380 suflete, 
ocupindu-se mai ales cu agri- 
cultura. Pămîntul produce mai 
ales griu şi ovăz. In partea su- 
dică se cultivă și vița de vie, 
din care cauză s'a dat și numele 

„de Valea-Viilor văer peste care 
este sitiat satul. Șoseaua județea- 
nă Mangalia-Cuzgun trece prin 
centru; alte drumuri comunale 

"due la Gheringec, la Ascilar, la 
Hagilar și la toate satele înve- 
cinate, 

Copucci, sizovilă, în judeţul Con- 
stanța, plasa Mangalia, pe teri- 
toriul comunei Gheringec, și a- 
nume la hotarul cătunelor Co- 
pucci și Ascilar. Este situată în 

"partea meridională a comunei 
şi cea sud-estică a plășei şi este 
aşezată pe culmea dealului As- 
cilar, fiind virful săi cel ma! 

înalt, avind o înălțime de 382 
metri. A fost punct trigonome- 

" tric de observaţiune. Domină 
"satul Copucci şi” drumurile co- 

imunâle Mangalia-Hazaplar și Co- 
”pucci-Chiuciuc-Tatligeac. 

Copuzul, com. rur., în plasa Ia- 
lomiţa-Balta, jud. Ialomiţa, si- 

“ tuată în partea de V. a plă- 

şei pe partea dreaptă a rîului 
Ialomiţa. 

„ - Teritoriul comunei se întinde 
„din riul Ialomiţa spre S., pe 
"“cîmpia Bărăgahul, pe o supra- 

față de 8550 hect., din cari 115 

hect. pădure și coprinde patru 

"moşii: Copuzul-Săpunari, pro- 

prietate a statului, foastă pen- 

dinte de mănăstirea Căldăru- 
șani; are o suprafață de 1100 

" hect. și 5'a arendat pe periodul 
1885—18595 cu suma de 26000 

  

  

  

lei; Copuzul Sai Odaia. -Călugă- 
rului, proprietate a statului, foa- 
stă pendinte de mănăstirea Căl. 
dărușani, cu suprafața de 850 
hect., a fost arendată pe perio- 

| dul 1885 —g95 cu suma de 20100 
lei anual; Crăsani-d.-j., proprie- 
tate a Eforiei Spitalelor Civile din 
București, cu suprafața «de şşoo 
hect., este arendată cu sumă de 
10309 lei 68 bani; a patra este 
moşie particulară cu 1100 hect, 
„După legea rurală din 1864 
sunt împroprietăriți $1 locuitori 
şi după legea din 1878 s'a 
mai improprietărit 28, neîmpro- 

„Prietăriți mai sunt 40 locuitori, 
Se compune din saâtele Co- 

puzul și Crăsani-d.-j., cu reșe- 
dința priimăriei şi a judecăto- 
riei comunale în' satul Copuzul. 

Populaţiunea comunei este 
1300 locuitori, cu 261 capi de 
familie şi 1039 membrii de fa- 
milie, sai 685 bărbaţi şi 65 
femei. Sunt 542 agricultori, 8 
„meseriași, 8 comercianţi, 3 a- 
vînd profesiuni libere, 25 mun- 
citori şi 22 servitori. Din 1300 
locuitori, ştiii carte 555. 

Vite sunt: 928 boi, 565 cai, 
9 bivoli, 1654 oi și 305 rimă- 
tori, 

Venitul com. în 1887—1888 
„era de 3531 lei şi cheltuelile 
de 3405 lei. | | 

In com. € o școală primară 
mixtă, frecuentată de 5o elevi 

şi 10 eleve; instrucţiunea se 
„predă de un învăţător retribuit 

de stat și comună. 

Sunt două biserici, deservite 

«de doi preoți și doi dascăli, 
"pentru care com. cheltuește 360 

lei ânual. 

Copuzul, saţ, în jud. Ialoiniţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 
com. cu același nume. Este si- 
tuat pe malul drept al rîului 

" Ialomiţa, pe luncă și. sub coasta 
Bărăganului.   

Are o populăţiune de 155 
familii Romini și 4 familii Ţigani. 

In sat se află o şcoală mixtă, 
condusă de un învățător și o 
biserică, deservită de doi preoţi 
şi doi dascăli. 

Vite sunt: 584 boi, 306 cai, 
5 bivoli, 1050 oi și 185 rimă- 
tori. 

Copuzul, mozilă, în jud. Ialo- 
miţa, pl. Ialomiţa-Balta, pe cim- 
pul Bărăganului, în dreptul sa- 
tului  Copuzul. 

Corabia, com, urbană, reşedinţa 
sub-prefecturei plășei Balta-Ol- 

„tald.-j., jud. Romanați. E for- 
mată din Dașova, Corabia-Ve- 

chie și Valea-Seacă. E situată 
„lîngă Dunăre, la mijlocul cursu- 

lui ei în Romanați, aproape de 
com. Leleiul și balta Potelul. 
Corabia € departe de Caracal 
spre S. de 42 kil., socotind pe 
calea ferată și 'e înconjurată de 
măguri mari şi mici; pe una 
din ele altitudinea terenului d'a- 
supra nivelului. Mării este de 
45 m. | | 

Este d'abia de 1ş ani de- 
cretată comună urbană şi mer- 
ge cu pași repezi spre dezvol- 
tare. E reședință de sub-pre- 
fectură de cînd s'a unit cele | 
două plăși de S. (Balta şi OL- 
tul-d, -). Are strade regulate şi 
bine construite. Intinderea stra- 
'delor aflate în . circulaţie şi cu 
„Șosea, pe anul 1888, a "fost de 
“SLI m. liniari, 

„Fiind singurul poit în Roima- 
naţi și așezat într'o poziţie fa-. 
vorabilă, a căpătat din timpul 
ultimului războită şi mai ales de 
cînd a devenit cap de cale fe- 
rată, o însemnătate, mai ales 
comercială, Are o stațiune de 
cale ferată, una de. observări 
meteorologice, o judecătorie de 

"ocol Şi un biroi telegrafo-poș- . 
tal, al cărui venit pe 1896—97
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a fost de lei 38173, bani 10. 

E reședința medicului de aron- 

disment. Are un spital cu 10 

paturi (cu un medic, un sub- 

chirurg și 4 infirmieri) și o for- 

macie, ” 

de băeţi condusă de 2 însti- 

tutori şi frecuentată de 53 elevi 

și una primară rirală de fete, 

condusă de o învăţătoare și fre- 

_cuentată de 32 eleve. 

- Budgetul com. pe 1886—87 

a fost de 36989 lei la: venituri 

și de 36454 lei la cheltueli. 

_„Sunt 617 contribuabili. 

Are o populaţie de 684 capi 

de. familie, sai 4162 sufl. (2316 

“bărbaţi şi 1846 femei), din cari: 
3940 ortodoxi, 104 catolici, 9 

armeni, 3 lipoveni, 36 maho- 

“_medani, 45 mozaici, 25 alte sec- 

“te; 3757 Romini, 45 Evrei, 2 

* Francezi, 73 Austro-Ungari, 27 

Germani, 2 Ruși, 36 Turci, 150 

Greci, 8 Sirbi, 23 Bulgari şi 37 
" din alte deosebite state. 

___ Com. Corabia în 1888 avea 

„860 case de locuit, 8 hanuri, 4 

"oteluri, 11 birturi, 45 cîrciumi, 

14 băcănii, 2 cazinuri, 4 cafe- 

nele şi 12 alte diferite stabili- 

" mente, 1 cazan de rachiă, 1 

" cărămidărie, 2 mori cu aburi, 

2'pe apă. 
„Sunt: 1437 vite mari, 1221 

„ rimători, 3041 oi şi alte vite 
mici. e 

„___. Locuitorii posedă 190 stupi cu 
„albine. i 

Se cultivă aci viermii de mă-. 

„tase, Sunt 150 duzi. . 
In Cofabia sunt 2 biserici: 
„Sf, Spiridon (1843) şi Sf. Nicolae 

„ (1844), deservite de 3 preoți, 
_4 cîntăreţi şi 2.paracliseri. 

„. Corabia se leagă cu Caraca- 
Iul, T-Măgurele şi Bechetul prin 
” şosele bine întreținute şi prin 

o linie ferată cu Piatra (Olt), 
prin Caracal. Corabia. funcţio- 

_nează ca port din 1862, cînd 

Este o școală primară urbană 
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Domnitorul Cuza a decretat aci 

înființarea unui mic port cu 

numele de Mircea; astă-zi co- 

merțul este vii și “între alte 

articole, exportul de cereăle 

ocupă primul rang. Se mai 

exportă sare, vin de Drăgă- 

șani, etc. 

Ca punct vamal, Corabia a 

avut pe 1884—85 un venit de 

111022 lei și pe 1885 s'a im- 

portat diferite mărfuri în va- 

loare de 1042379 lei și s'a per- 

ceput ca vamă 58888 lei; s'a 

exportat cereale și vite în va- 

loare de lei 5679136, la care 

s'a perceput 59136lei. Mișcarea 
comercială a portului Corabia 

ne reprezintă în același timp 

mai întreg comerţul.exterior al 

Romanaţului. Comerţul cu ce- 

reale e exercitat mai ales de 

Grecii stabiliți aci, cari duc 

productele cumpărate la Brăila 

şi la Galaţi. 

Venitul vamal în 1895—96 a 

fost de 203414 lei, 80 bani. Bi- 

roul vamal Corabia s'a deschis 

la 1 August 1873. 

“Acest mic oraș este impor- 

tant pentru: însemnătatea ce a 

avut în ultimul războiii. In 12 

Maiii 1877, trupele romîne aflate 

aci, primesc botezul focului, cu 

ocazia unci recunoașteri făcute 

pe malul drept a! Dunărei, Turcii 

construiaii șanțuri, adăpost pen- 

tru infanterie. Bateriile romîne 

deschid focul și. gonesc pe lu- 
crători, A doua zi vin de la 

Rahova 3 vapoare și încep a 

arunca obuze asupra orașului. 

Mai multe case și otelul cel mare 

din coasta Dunărei sunt gău- 

rite. Un vapor turcesc voind a 

pătrunde într'un braț al Dună- 

Tei, unde se adăpostea, după 

insulă, nişte vase încărcate cu 

_grine şi apropiindu-se tare de 

țărmul romîn, artileriștii noștri 

reușesc a-i azvirli prin o ferea- 

stră un obuz, care pătrunde chiar 
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în interiorul vasului și îi silesc a 

se retrage. Pe aci trecu Dunărea 

armata romînă ca să meargă la 

Plevna în ajutorul Rușilor. Ia 

12. Aug. 1877, divizia a III-a, 

„cu o brigadă de cavalerie şi a 

I-a companie de genii, trec 

Dunărea. Sub protecţia acestei 

divizii, pontonierii ajutați de şa- 

lupe, construiră podul mai la 

vale de Corabia, la Seliștioara, 

căci fluviul are aci o lărgime 

mai mică și prezintă avantagiul 

de a avea și o insulă. 

Lungimea totală a albiei Du- 

nărei între Siliştioara și Măgura. 

„(țărm drept) e de 1400 m. In 

16 Aug. 1877, M. S. Domnul 

Carol I sosi cu statul-major la 

Corabia ca să prezideze trecerea 

„Dunăre. Dimineaţa toate tru- 

pele se găseaii la Corabia azistind 

la un Te-Deum, Domnul le trecu 

în revistă şi puindu-se în frun- 

tea lor le conduse pănă la pod 

unde se opri spre a privi tre- 

cerea armatei peste fluvii. După 

trecerea armatei, podul fu des- 

făcut și transportat la T.-Măgu- 
rele, | 

Corabia, stajie de dr. d, f., jud. 

Romanați, pl. Balta-Oltul-d.-j., o- 

rașul Corabia, pe linia Piatra-Co- 

rabia pusă în circulaţie la 1 Apri- 

lie 1887. Se află la (14.4 kil.) de 

Vișina. Inălţimea de asupra ni- 

velului Mării de 39":8ş. Venitul 

acestei stații pe anul 1896 a 

fost de 202940 lei 30 bani. 

Corabia (Prundul), însă, în 
Dunăre, în dreptul com. cu ace- 

lași nume, jud. Romanați. Are 

46 hect. pădure. 

Corabia, zicher de graniță, la 
portul orașului cu același nu- 
me, jud. Romanați. 

Corabia-Caracal - Riul-Vadu- 
lui (Drumul-), șosea naţională.
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Porneşte de la podul de pe Riul- 
Vadului, jud. R.Vilcei şi sco- 
boară valea Oltului pănă la'Co- 
rabia, urmînd necontenit țăr. 

„mul drept al acestui riii. Trece 
pe lingă vama Riul-Vadului,: și 
după 7 kil. ajunge la. comuna 
Cîineni, la Mănăstirea Cozia, a- 
poi la Călimăneşti, trece prin 
vad riul Gura-Văei, pe lingă Mă- 
năstirea Cetăţuia şi intră în o- 
rașul Rîmnicul, la kil. 63. De 
aci șoseaua urmează mai întiiii . 
paralel cu drumul de fier şi a- 

„poi îL'traversează aproape de 
a 70. Lasă în dreapta căt. 
Inoteşti, șoseaua ce duce la 
Tirgul-Ocna, iar în stînga Os- | 
troveni și Rîureni. Intre kil. 73 
şi 74 se împreună cu șoseaua 
- Tirgul - Ocna, traversează Rîul- 
Sărat -pe pod, și la kil. 79 trece 

„pe pod rîul Govora. In urmă 
străbate pădurea şi căt. Tătă- 
rani, riul Bistriţa, se împreună 
cu şoseaua ce vine de la Ho- 

rezul, lasă în dreaptă. com. Bă- 

“ceni și conacul Lahovăreștilor. 

La kil. 95 traversează linia fe- 

rată și întră prin Călina, mai 

trece odată, la kil. 117, linia fe- 

rată, și ajunge în Drăgășani în 

mijlocul căruia e kil. 118. De 
aci trece prin căt. Mamolești, 

Davideşti,: trece riul Peşteana 

pe psd, căt. Șanțul şi intră în 

jud. Romanați la kil. 130. Ajunge 

la căt. Runcul (131 kil.), de unde, 
pănă la Strejeşti, șoseaua e încă 

neîmpietrită pe un kil. lungime. 
Din marginea com. Strejești, 

începe iar șoseaua care trece 
riul Mamu (il, 134) pe pod, 
traversează . căt. Pleşoiul, între. 

„il. 140 şi 141 și imediat trece 

riul Beica pe pod, apoi. străbate 

căt. Segarcea (kil. 145), lasă în 

stinga Găneasa și ajunge (kil. 

140), în căt. Corneșul, aproape 

de punctul unde se întretae cu 

şoseaua Slatina-Craiova, pe țăr- 

mul stîng al rîului Corneșul. 

25495. darele licțiouar Geogruiie. fot. 41 

înaă 
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Din căt. 

urmează pe marginea malului 
drept al Oltului și străbate căt, 
Spurcaţi, com. Ienoseşti şi: Pia- 
tra, apa Jugălia; lasă în stinga 
la 100 m. com, Brincoveni (il. 
160) şi căt. Văleni, trece prin 
Vlăduleni (166 kil.), trece Olte- 
țul pe pod de lemn, lung de 60 
m., se întretae cu linia ferată, 
străbate căt, Polopini și. satul 
Dobrosloveni, și ajunge la Ca- 
racal (kil. 182), de. unde ese la 
“kil. 184, pe bariera Corabia. 
Trece pe marginea, cătunul. Co-" 
manca, com. Deveselul, pe lîn- 
gă conacul moșiei Pirlita (193 

„Kil.), lasă în dreapta, com. Fră- 
sinetul, Studina, căt, Studiniţa, 
trece o scursoare de apă pe 
pod, lasă la dreapta com. Gră- 
dinele, străbate o pădurice și 
între kil. 203 și 204 traversează 
linia ferată. Din acest punct în- 
cepe a se vedea munţii Balcani. 

„In dreptul kil. 205 se află, în 
dreapta şoselei, com. Crușovul, 

iar la! kil., 207. com. Brastavă- 

Şoseaua, traversează apoi 
com. Vișina și scoboară cea din 
urmă ondulațiune la, kil. 216, de 

unde începe a se vedea orașul 
Corabia. La kil. 200 străbate 
o mică vale, iar între kil, 221 
și 222 iarăși linia ferată, și se 

îndreptează către . Corabia-Ve- 
chie, în care se.află kil, 224, 

situat pe malul Dunărei. 
De la Corabia-Vechie, șoseaua 

| își schimbă direcția către E; și 
ajunge în oraşul Corabia (kil. 

- 225). Şoseaua este întreţinută 
* de stat, bine construită; are 12 

m. lărgime, 

Corabia-Vechie, căzuu, al ora- 
şului Corabia, pl. Balta-Oltul-d.-j . 
jud. Romanați, situat Ja V. de o- 
raș, la un kil. depărtare de diîn- 
sul. Are 425 locuitori, Mai de 
mult a fost căt. al com. Celeiul, 
iar acum, unit cu Dașova și Cora- 
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„bia-Nouă, formează orașul Co- 
rabia, port la Dunăre şi reșe- 
dință de subprefectură.. Prin a- 
cest cătun trece şoseaua ce 
pleacă spre Caracal și acea ce! 

„pleacă .spre Bechet, 

Coramul, mahala, în judeţul 
Mehedinţi, plasa Motru-d.-j,, 

„de com. rur, Corcova. 

Coranul, vale. Vezi. Boţeștilor 
(Dealul: -), în comuna Cucuteni, 
plasa Stavnicul, judeţul Iaşi. 

Coranul, dza/, în partea: despre „ 
E. a comunei Voineşti, plasa 

» Stavnicul, jud. Iași: 

Corăbierul, vale, la E. de satul 
Liești, plasa Birlad, jud. Tecuciti. 
Are o lungime. de' 500: metri - 
și se află lingă dealul Călmăţuiul. 

Corăcăeşti, sat, şituat pe “țărmul 
- drept al Siretului, î în partea de 
S.-V. a comunei Brehuești, pl. 
Siretul, judeţul Botoșani, cu o. 
suprafaţă de 1328 hect. și o po- 

- pulaţie de 169 familii, saii 730 
suflete. Are 1 biserică deservită 
de 1 preot și'2 cîntăreţi șir 
școală mixtă a comunei condusă 
de 1 învăţător și frecuentată de 
50 școlari. | 

Vite: 116 vite cornute, 6o 
cai, 263 oi, so de mascuri, 
Sunt 3o stupi cu albine. In sat 
este 1. circiumă ; 2 comercianţi 
şi 3. meseriași. 

Corbani, /ociziuză izolată, în jud. 
„Bacău, plasa Tazlăul-d.-s., de 
pe teritoriul com. Teţcani. 

Corbasca, co. rur., pl. Betheciă, 
jud. Tecuci, compusă din 8 căt.: 
Băcioiul, Corbasca, F ofaza, Mar- 
vila, Pogleţul, Porcăreţul, Ro- 
goaza şi Scărișoara. 

Situată pe malul sting al Si- 
retului, la o. depărtare de 60 

80
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kil. de capitala judeţului, şi de 
17 kil.: de a plășei. 

Are o populaţie de ş44 capi 

de familie, cu 2223 suflete. 

Satele Băcioiul şi Porcărețul 

sunt populate numai de Ţigani, 

cari în timpul verei se mută 

din sat în sat. | 

Contribuabili sunt 550. 

In com. sunt 4 biserici, în 

Corbasca, Marvila, Scărișoara 

şi schitul Pogleţul, în satul 

Pogleţul; sunt deservite de 2 

preoţi cu 4 cîntăreţi. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura și creşterea vitelor, iar 

cei din satele Băcioiul și Por- 

căreţul— Ţiganii — se ocupă cu 
facerea diferitelor unelte casnice, 

iar parte sunt lăutari, 

Locuitorii desfac produsul 

muncci lor la Bacăiă și la Adjud 

(jud. Putna), trecînd Siretul pe 

un pod de vase la Rogoaza, 

In com. sunt: 307 boi, 298 
vaci, 216 viței, 165 cai, 760 oi, 

180 capre; se mai găsesc şi 180 

„stupi. 
Locuitorii sunt parte răzeși, 

iar cea mai imare parte împro- 

prietăriți, | 
„Şcoală se află în comună, din 

“anul 1870, într'un local închiriat 
"de com. Se frecuentă de 47 copii 

(42 băeţi și 5 fete), din numărul de 

259 (136 băeți și 123 fete), în 

vîrstă de școală. 

Venitul comunei reprezintă 

suma de 7344 lei şi 70 bani; 

cheltuelile sunt tot atita, . 
Comuna e brăzdată de dealu- 

rile: Baba-Eleana, Măţcani la E., 

Muncel, Gherdana la S, for- 

mînd marginea de S. a com.; 
în raionul satelor ţigăneşti se 

află mai multe văi și piraie. 

: E străbătută de mai multe văi: 
Scărișoara, în mijlocul” satului 

- cu acelaşi nume, Rogoaza și Mar- 

vila și e udată de: riul Siret în 

“ partea de V., care intră în județ 

la satul Marvila, continuă spre   
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S.-E;, formînd hotarul judeţului; 

de pirîul Pogheţul, care izvorește 

din dealul Babei- Ilenei și se 

varsă în Siret, primind pe stînga 
piriul Cotromaţul, care curge la 

S. desatul Pogleţul; de piriul Ro- 

goaza, care izvorește din locul 

numit « Tabăra-Țiganilor», curge 

la început sub numele de Neagotă 

primind pe stinga: Corbasca, Fo- 

faza și trece pe lingă s. Rogoaza 

înainte de a se vărsa în Siret, 

-Străbătută de șoseaua jude- 

țeană, din care pleacă diferite 

ramuri de la Corbasca, la toate 

satele. - 
Se mărginește la' E. cu com. 

- Condrăchești, la V. cu riul Si- 

retul, la N. cu jud. Bacău, la $. 

tot cu com. Condrăchești. 

Corbasca, sa, face parte din 

comuna cu același nume, plasa 

Berheciul, jud. Tecuciă. Situat 

“pe. ambele laturi ale pirîului 
Corbasca.. Aci e reședința com. 

Cade în centru. 

Are o populaţie de 117 capi 

de familie, saii 587 suflete, lo- 

cuind în 104 case. 

Aci se află o şcoală, care se 

frecuentă de 47 copii (42 băeţi 

și 5 fete). 

Biserica, cu hramul «Sf. Nico- 

lae>, este de lemn, situată la S. 

de sat, făcută, cu spesele locui- 

torilor, în anul 1809, Noembrie 

9; aceasta se vede în o scriere 

ce se păstrează în Penticostariii. 

Corbasca, 7oșie, în jud. Tecuciii, 

proprietate a statului, cu trupu- 

rile: Cotul-Furnicei, 42 hect. 

6570 m.p.; Scărișoara, 13 hect. 

4000 m.; Fofaza, 10!p hect.; 

Pogleţul, 21 hect.; Marvila, 20 

hect.; Poiana-Chioară, 48 hect, 

- 4280 m. p., toate 'în comuna 

Corbasca ; mai inainte aparţinea 
Mitropoliei din Iași. 

Corbasca, pădure, în județul   
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“ Fecuciii, proprietatea statului, cu 

suprafață de 1203 fălci, avind 

2 trupuri: Corbasca, de 1200 fălci 

şi Răchitoasa, de 3 fălci;se află în 

comuna Corbasca, pl. Berheciii. 

Corbeanca, com. rur., pl. Znago- 

vului, jud. Ilfov, situată la N. de 

"București, între Valea-Călugăru- 

lui şi Pădurea-Vlăsiei, 26 kil. 

departe de București. 

Se compune din satele: Ta- 

mași, Corbeanca, Mechioaia, Os- 

tratul, Oracul și Sărindăreanca, 

cu o populație de 1114 locui- 

tori, cari trăesc în: 254 case. 

- Se întinde pe o suprafață de 

3347 hect. D-nii A. Petrovici, 

A. Vasiliu, Gr. Cireșanu, Elena 

Stefanopolu, Al.  Slătineanu, 

L. N. Gherasi, Al. Costescu 

și N. Hristodor, aii 2728 hect,, 

iar locuitorii ai 619 hect. Pro- 

prietarii cultivă 1389 hect. (52 

sterpe, 115 izlaz și 1172 pădure). 

Locuitorii cultivă tot terenul. 

Comuna numără 211 contrib. 

Are un. budget de 3453 lei la 

venituri și 3650 lei la cheltueli. 

In anul 1885 erai 209 contrib. 

Ia comună sunt 3 biserici 
(la Corbeanca, Ostratul şi Ta- 

mași); o școală ' mixtă; 2 heleș- 

teic; 2 poduri stătătoare, 

Numărul vitelor mari e de 

699 (110 cai și epe, 349 boi, 

218 vaci și viței, 2 tauri, 20 

bivoli și bivolițe), şi al celor 

mici de 1518 (4 capre, 167 

porci și 1347 oi). E 

Dintre locuitori, 259 sunt plu- '- 

- gari și 3 meseriași, 

Arătura se face cu S4 plu- 

guri: 76 cu boi, 8 cu cai. 

Locuitorii ai 163 care şi căruțe: 

136 cu boi și 17 cu cai. 

Comerciul se face de 7 cir- 

ciumari și 1 hangii. 

Sau stabilit în comună 3 

străini. 

Corbeanca, sa, jud. : Ilfov, face
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parte din com. rur. cu același 
nume, din pl. Znagovului. Este 
situat la V. de Tamași, pe malul 

" drept al Văei-Călugărului. Aci 
se fabrică diferite brînzeturi. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
427 hect., cu o populaţie de 
115 locuitori, 

D-l An. Petrovici: are 350 
hect. şi locuitorii 77 hect. Pro- 

„ prietarul cultivă 106 hect, (9 
sterpe, 15 izlaz și 220 pădure). 

"Locuitorii cultivă tot terenul. 
Comerciul se face de 1 ctr- 

ciumar,. 
„- Areo biserică, cu hramul 
" Buna-Vestire, deservită de 1 
preot și 1 cîntăreţ. 

Numărul vitelor mari e de 
78 şi al celor mici de 201. 

Corbeanca, cătun sai mahala, 
pendinte de comuna Vinători- 

- Mari, pe propritatea Corbi-Mari, 
pl. Neajlovului, jud. Vlașca. 

Corbeanca, . numire dată unei 

Zării din dealul Dumbrava, com, 

"“Tohani, jud. Buzău. Aci, Con- 

- stantin  Brincoveanu, pe cînd 

era Domn al țărei, plantase 
viile sale. Casele și beciurile 
în ruine se văd încă, 

Corbe anca, Pădure, pl. Znagovul, 

judeţul Ilfov; are o întindere de 
1173 hect. 

Corbeanca, zăzurice, în întin- 

dere de 8 hect., com. Călinești, 

jud. Muscel. 

„Corbencei (Dealul-), deaz, co- 
muna Marcea, plasa Oltul-d. -s., 
jud. Vălcea. . 

Corbeni sai Corbeni - Pămîn- 
- teni, com. rur., pe rîul Argeș, 

jud. Argeș, plasa Loviștea, la 

16 kil. de com. rur. Șuici, re- 
şedinţa. subprefecturei, și la 52 

-. kil. de Pitești. Se compune din 
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următoarele 6 sate: Berendești, 
- Bucșănești, Căpăţineni, Corbeni, 
Poenari și Turbura,: avind în 
tot 360 familii, cu 1880 suflete, 
din care 30 locuitori Țigani. In 
comună sunt ş biserici, (în Be- 
„rendești, Bucșăneşti, Căpăţineni, 
"Corbeni și Poenari), 2 şcoli pri- 
“mare rurale, una de” băeţi și 
alta de fete și 5 cîrciume. Budge- 
tul com. pe anul 1882—83 a 
fost de 1807 lei 31 bani la ve- 
nituri și de 1728 lei la cheltueti, 

„ După o publicaţie oficială (1887) 
această comună numără 266 con- 
tribuabili și are un budget de 
6967 lei la venituri și de 609; 
lei la cheltueli. În această co- 
mună se află însemnate ruine 
de cetăți vechi la Căpăţineni și 
la Poenari. 

Numărul vitelor a fost în a- 
nul 1887 de 1950 capete vite 
mari (1800 boi și vaci, 140 cai, 

„20 măgari) și 3280 vite mărunte 
(2800 oi, 8o capre și 400 ri: 

- mători), 

Corbeni, sat, cu 381 locuitori, pe 
„riul Argeșul, jud. Argeș, pla- 

iul Loviştea; face parte din co- 
muna rurală cu același nume. 
Aici este reşedinţa primăriei. 
Este și o biserică, cu hramul 
Sf. Dumitru, deservită de doi 
preoţi şi un cîntăreţ. 

Corbeni saii Corbul, sas, jud. 
Bacăii. (Vezi Corbul). 

Corbeni, căzu, al comunei Slo- 
bozia, din pl. Ocolul, jud. Gorj. 
Se mai numește și Birseşti. E 

- situat spre N.-E. comunei, pe 
șes. Are o suprafață de 412 

hect., din cari 223 hect. ara- 

bile, 144 hect. pădure, ş hect. 

vie, 40 hectare pruni, izlaz și 

fineaţă. 

Are o populaţie de 78 familii, 
cu 320 suflete, între cari 68 

.. contribuabili. Locuitorii posedă |,   
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"33 pluguri, 32 care cu boi şi 
„vaci, 5 căruțe cu cai, 12 stupi, 

174 vite mari cornute, 10 cai, 

87 oi și 67 rimători. 

Spre E. de acest cătun; și în 
apropiere de dinsul trece apa 
Șuşiţa. 

Comunicaţia se face. prin șo- 
seaua comunală care îl stră- 

bate; printr'o şosea vecinală, 

Slobozia-Lălești, care e în  apro- 
piere. 

Cătunul are: 2 mori sistema- 
tice pe apa Șușita, una a d-lui 
C. Daniilescu şi una a d-lui 

: Ivancea; 2 cîrciumi. Biserica, 
de lemn s'a fondat la 1802 şi 

este deservită de 1 preot şi 1 
cîntăreț. 

Corbeni, sas, în jud. R.-Sărat, 
pl. Gradișştea, cătunul. comunei 
Domnița. Şi-a luat numele de la 
locuitorii veniţi din com. Cor- 
bul, pl. Marginea-d.-j. Este așe- 

„Zat în partea de V. a comunei 
la malul stîng al rîului Buzău, 
la 2100 m. spre V. de căt, de 
reședință, Domnița. Are o în- 
tindere cam de 100 hect. și o 
populaţie de 60 familii; sunt 
40 contribuali; 28 persoane şti 
carte, 

Corbeni, cătun, al comunei Vir. 
tina, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați, situat în colțul: un- 
ghiului ce face rîul Olteţul cu 
Geamartaluiul. Altitudinea tere- 
nului d'asupra nivelului mării 
este de 187 m. 76 pe Dealul- 
Chiliei. Are 235 locuitori, for- 
mind 70 familii, toate de. Ro- 
miîni. Este o biserică, deservită 
de 1 preot și 2 cîntăreți, 

Corbeni-Pâmînteni, co. zur. 
(Vezi Corbeni). 

Corbeşti, saz, cu 20 familii, jud. 
Argeş, pl. Cotmeana, pendinte 
de com. rur, Lunca :.Corbului,
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„Corbeşti, loc izolat, com, „Văleni, 

pl, Podgoria, jud. Muscel, 

Corbi, com. rur., jud: Muscel, 

plaiul Nucşoara, la V. de Cim- 

pulung, situată pe ambele ma- 

luri ale rîului Doamna. De la |: 

această comună pănă la Cîm- 

pulung sunt 30 kil. pe drumul |- 

șoseluit, care trece prin comu- 

nele:: Corbșori, Stănești, Slă- 
nicul și Berevoești-Ungureni. O 
potecă, care merge tot la Cim- 

pulung, trece de la Berevoeşti- 
Ungureni, la Bughea. 

Se compune din 2 cătune: 
Corbi. și Sboghiţești și se în- 
tinde pe o suprafață de 1690 

„hect. Are.o populaţie de 1553 

locuitori, .802 bărbaţi şi 751. fe-. 

mei, cu 400 capi de familie, 

cari trăesc în 396 case, 
Locuitorii se ocupă mai toți 

"cu' creșterea oilor. Ei ait 12000 

oi, :a căror lînă, parte o lucrează 
făcind dimil, zeghi, sarici, etc., 

„pe cari le vind la tirg, și parte 
„o vind nelucrată, Locuitorii des- 

- fac produsul muncei lor la. tîr- 

gurile din Curtea-de-Argeș, Lei- 

cești, Tigveni, Petroșani, Dom- 

nești, Stănești și Cîmpulung, 
"Din laptele oilor se face brîn- 
ză și caşcaval foarte gustoase, 
cu care se face un comerţ întins. 

In cercul comunei sunt mun- 
ii: Plăișorul, Șesul, Papăul, Da- 
rul, Preutesele, -Basa, Zănoaga 
şi Pindea, acoperiţi cu brazi și 
molifţi. Pe la poalele lor sunt pă- 
duri de fagi, mesteacăni, plopi 
şi anini. 

Riul Doamna străbate acea- 
stă comună de laN. spre S. şi 
în el se varsă mai multe văi și 
piraie, între cari: Pirîul-Bujoarei 

„şi. Valea-Nucarei. Pe acest rii 
sunt 3 piue, 2 mori, ş herăs- 
trae, cari taie lemne de brad, şi 
1 dirstă, pentru făcut saricele.: 

- Herăstraele taie anual 32000 
scînduri,   
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Locuitorii şi aii căpătat pă- 

mînt, parte prin . împroprietă- 

_rire,' la 1864, (cînd 's'a dat pă: 

mînt la 296 clăcași); iar restul 

moșiei s'a vîndut locuitorilor în 

loturi la' anul 1888, 

„Sunt 320 contribuabili. Veni- 
tul com. e. de 2933 lei anual. 

“Prin mijlocul comunei, pe ma- 
lul drept al rîului Doamna, este 
şoseaua comunală. 

„Are 4 biserici, deservite de 
2 preoți și 4 dascăli și o școală 
mixtă, condusă de un învățător. 

Știi carte 138 bărbați şi fe- 
mei. 

La Corbi î în toate Duminicele 
--se face tirg. 

Comuna în partea -de s. și 
"E. are suhatul' și pădurea Cor- 

bilor cu. înțărcătoarele; la S.- 
V. se mărginește cu com. Poe- 

nărei, la V. cu dealurile Bră- 

tieni și Brădetul; iar la N. cu 

com. Nucșoara şi munţii Corbi. 

Femeile Corbenilor aii un cos- 
tum foarte pitoresc. Nevestele 
leagă stergarul (maramă)- pe sub 

„barbă și fetele “poartă cretințe, 
ca: femeile cîmpene din popor, 
—o escepție a costumului mun- 
teanului. 

Aci bărbații port toiege în 
mînă în tot timpul și cînd merg 
la biserică le reazimă toţi de 
zidul bisericei d'afară. După ter- 
minarea oficiului divin, -fie-care 

își ia toiagul și pleacă după a- 
facerile lui. 

Era în datinile Corbenilor, și 

acum încă se ţin de aceste da- 
tine, ca tinerii însuriîndu-se saă 

fetele măritîndu-se, să nu se că- 
sătorească de cit între ci, res- 

pingînd orl-ce propuneri li -s'ar 

fi făcut d'aiurea, 

Corbi, sat, face parte din com. 

rurală cu același nume, judeţul 
Muscel, așezat pe ambele ma- 
luri ale rîului Doamna. 

- Populaţia lui e de 1433 loc, 

" Basarabilor, 

tăzi. Are. 2 altare, din care cel. . 

din dreapta este de stil bizantin. 
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* Are o şcoală mixtă; frecuen- 

tată „de şo elevi şi eleve, din 

numărul de 220 copii-în etate 
-de școală. Cu întreținerea școa- 

„Iei, statul cheltuește anual 1728 

lei. Localul şcoalei sa reclădit 

„la anul. 1873. : 

In. raionul comunei sunt 4 

biserici: Sf. Maria, Sf. Dimi- 
-trie, Sf. Treime şi Sf. Apostoli, 

deservite de:2 preoți și 4 cîn- 
tăreți. Biserica Sf. Apostoli, nu- 
mită «De la Şgheab» este o bi- 

sericuță mică, într'o peşteră, 

cioplită într'o stîncă de piatră, 

și se crede a fi făcută la anul 

1380 de o Doamnă din familia 

Ea există și as- 

În pomelnicul bisericii aflăm 

„aceste. nume: Basarab Voevod, 

Neagoe Voevod, Radu-de-la-A- 

fumați, Ruxandra Doamna. (so- 

ţia lui Radu al VII-lea), Doamna 
Despina (soacra lui Radu și ne- 

vasta lui Neagoe V. V.), Iosif Ar- 

| hiereul (1793—1820), Grigorie 

- Arhiereul (1823 — 1828), ambii 

episcopi ai Argeșului și Iosif, - 

care la anul 1814, lunie 6, a: 
reparat bisericuţa. 

Tot sub o stîncă de piatră, 

la eşirea din bisericuță, este 

trapezăria (o boltă în piatră, de 
21 pași lungime și de. vr'o 4. 

„m. înălțime), Aci sunt 2 lăviţi 
late și lungi, stabile, unde vr'o 
20 ctitori ai bisericei, dintre 
fruntașii satului, ospătează, la 

14 Octombrie, 40.de oameni, 
în memoria celor 40 martiri, pe 
cari biserica ortodoxă îi serbea- 
ză la 9 Martie. Biserica are 2 
hramuri: Martira Paraschiva şi 

Apostolii Petru și Pavel. In a- 

ceste zile se face tirg pe locul 

bisericei, ce e în marginea sa- 

tului. 

Corbi, Pădure, jud. Muscel, pla- 

iul Nucşoara, proprietate a sta-:
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tului, în intindee de! 17530 
hect., formată. din: 10 trupuri: 

„ Plăișorul, Preotesele, Bîndea, Ză- 
_ noaga,: Papăul, Rusul, Plătica, 

Alunișul, Podurile și Crîngul. 

Corbi-Ciungi, com. rur., judeţul 
Vlașca, compusă din căt, Cor- 
bi-Ciungi şi Vadul- -Stanchii, foste 
proprietăţi ale Creţuleștilor, a- 
poi trecute în posesia lui Ioan 
Rosetti prin zestre, azi rămase 
fiicei sale Sultana Crețeanu. 
Este situată pe valea apei: Neaj- 
lovului. E la distanță de 76 kil. 
de Giurgiii şi de ş kil. de O.- 
„bedeni, reședință „plăşei „Neaj- 
lovul. : 

“ Acest sat este la 2 kil. de a- 
„- pa Argeșului, care o limitează. 

-- spre N.-E. de Potlogi şi Corbi- 
Mari. Este departe de Bucu- 

„reşti de -34 kil., de Giurgiu de 
„66 kil. şi de stația drumului de 

- fer Titu, de 20 kil. * 
In 1887, budgetul avea la ve-: 

__.. mituri 3007. lei, iar la cheltueli: 
2860 lei, 

Suprafaţa totală a comunei 
este de 1702 hect,, din cari ş51 
hect. pădure. 'S'a dat la am- 
bele sate, la 127 locuitori, im- 

.proprietăriți după legea rurală, 
261 hect. | 

In această comună este o bi- 
serică, rezidită la anul 1875 de 
săteni "cu: ajutorul D-nei Sul-. 

. tana Crețeanu, -proprietara mo- |. 
şiei, deservită de 1 preot şi 1 

„dascăl; ţine de parohia Vină- 
torii-Mari, 

Este o școală primară mixtă, 
-frecuentată de 19 băcţi şi 2 fete. 

Sunt 6 cîrciumi; un han; ca- 
“sele proprietăţii cu magazii și 
pătule îndestulătoare; 3 mori 
pe apa Neajlovului. 

Prin comună trece şoseaiia 
judeţeană. 
„Pe această proprietate incepe 
'vălcica Ciulniţa. ce se scurge în 

Argeș prin Corbi-Ciungi. 

7 

"pădure 12 hect., 
„tură, fineață și izlaz 386 hect. 
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Această proprietate s'a esti-. 
mat de Creditul Fonciar Rural 
din București, împreună cu Va- 
dul - Stanchii la suma de lei 
180000. 

Sunt 385 vite mari. cornute - 
(boi, vaci şi bivoli), 76 cai, 285 
rîmători, 1430 oi şi capre, 

„Corbi-Ciungi, căzun, pendinte de 
com. Corbi-Ciungi, jud. Vlașca, 
pl. Neajlovului. La hotarul mo- 
şiei despre. N.-E. este riul. Ar- 
geșul, la 2 kil., pe proprietatea 

„D-nei Sultana Creţeanu. 
Suprafaţa acestui trup de mo- 

şie este de 728 hect., din care 
s'a dat la 88 loc,, împroprietăriți 
după legea rurală din 1864 
330 hect., rămînînd proprietății 
398 hect.; din acestea sunt: 

locuri de cul- 

Această moșie are un venit a- 
„nual de 18000 lei. 

Este o biserică și o școală 
comunală. 

Prin sat trece șoseaua jude- 
țeană ce merge prin valea Neaj- 
lovului către București, prin Ma-: 
lul-Spart, la Giurgiii prin Obe- 
deanca și la Pitești prin Corbi- 
Mari. E departe de “București. 
de 33 kil., de Giurgii de 64 

kil. şi de Titu de.20 kil. 
- Tradiţia spune că un Negru- 
Vodă după timpuri a vrut să 
facă capitala țărei aci la com. 
Corbi-Ciungi, care pe atunci se 
numea Corbi-Mici, unde Vodă 
zidi un palat mare și frumos; 

- însă Divanul țărei împreună cu 
Mitropolitul s'aii împotrivit do- 

__rinței lui Vodă, şi așa capitala 
a rămas tot la Tirgovişte,. 

Corbi-din-Vale, sas, cu 104 lo- 
cuitori, jud. Argeș, pl. Topolo- 

“gul; face parte din com. tur, 
Corbi-Mingureni.. 

Aici este reședința primăriei. 
Are o biserică cu hramul Ador- 

“Corbi- Mari, com. 
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mirea, deservită de un preotși 
un: cîntăreţ. : 

zur., județul 
Vlașca, plasa Neajlovul. A fost 
proprietate a logofătului Em. . 
Băleanu ; azi e a moștenito- 

rilor Sp. Gazotti. Este situată 
pe valea Redivoaie între apele 
Argeșul şi Neajlovul, acest din 

urmă trecînd chiar pe marginea 

satului. La 1833 era reședința 
- plășei Ogrăzeni, dupăcum sevede 

în harta țărei făcută de statul-ma- 

jor rus, după ordinul generalului 

Kisseief. | 

Moşia are suprafața fără pă- 
dure de 1780 hect., împreună 
cu Vinătorii-Mici. 

- Aci este o pădure în supra- 

față de 1000 hect. S'a dat.la: 
176 locuitori, în 1864, conform - 

legei rurale, suprafața de 528 

hect. Venitul anual al moșiei 
este de 60000 lei impreună cu 
Vînătorii-Mici, 

Creditul Funciar Rural din. Bu. 
„curești a estimat această pro- : 

prietate la suma de 780000 lei, 
fără pădure. 

"In 1886 avea o populaţiune 
de 958 suflete, sai 195 contri- 

__buabili, | 

| Budgetul comunei î în 1887, era 

de 3521 lei la venituri şi 3266 
lei la. cheltueli.: 

Este o biserică, cu hramul Sf. 

Treime, zidită la 1859 de să- 

teni, cu ajutorul proprietarului 

şi deservită de 1 preot şi 1 das- 

căl; o școală mixtă, de zid, în 

bună stare, cu ş clase, condusă 
“de 1 profesor și care, în 1888, a 
fost frecuentată de „38 băeți şi 
26 fete, 

Aci se face tirg săptăminal 
în toate Vinerile, Prin această 
comună trece apa Neajlovului, ' 
și despre "N. trece, la capul mo- 
şiei, apa Argeșului, peste care 
este un.pod pe vase al drumu- 
lui ce duce la Titu prin Potlogi.
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"+ Este departe de Bucureşti de 
40 kil.; de Giurgiii de 70 kil. ; de 
Obedeni, reședința plăşei, de 20 

kil., și de Titu de 18 kil. 

" Comuna este străbătută de 

„ Şoseaua care duce pe valea Neaj- 

- lovului către. Giurgiii și către 

Pitești. 

Are și căt. Podul: Corbeanca. 

Corbi- -Mîngureni, cont. 7ur., pe 
„apa Topologului, jud. Argeș, 

pl. Topulogul, la 18 kil. de com. 
rur. Tigveni, reședința subpre- 
fecturei, şi la 20 kil. de Piteşti. 

Se compune din următoarele 9 
sate: Corbi-din- Vale, Dealul: 

- Bălcești, Gheordunul, Ghermă- 
nești-Mingureni, Olăreşti, Po- 
pești, Schitul şi Socariciul, a- 

„vind peste tot 273 familii, sai 
„1202 suflete, 

„In comună sunt 4 biserici (în 

Corbi-din-Vale, Dealul-Bălcești, 

: Mingureni şi Schitul), şi o școală 

primară rurală. Budgetul comu- 

„ nei "pe anul 1882—83 a fost de 

- 2145 lei la venituri și de 2075 
„lei la cheltueli. După o publi- 
cațiune oficială (1887), această 

"com. numără 239 contribuabili 
-- şi are un budget de 3968 lei 

la venituri și de 3513 lei la 
.. cheltuelă, 

„Numărul vitelor a fost în 1887 
de 690 capete, vite mari (674 

„boi şi vaci, 16 cai) și de 558 
vite mărunte (172 oi, $ capre 

„și 408 rimători), 

Corbie (Podul-lui-), pod, jud, 
Suceava, peste piîrîul N! eagra-Șa- 

- ului, peste care trece drumul ce 
„leagă satul Panaciul cu N: eagra. 

Corbii (Fîntina-), fiurină, co- |: 
. muna Slătioara, plaiul Horezul, 

jud. Vălcea. 

Corbii (Rîpa-), riză, la N. co: 
munci Bunești, pl. Ocolul, jud. 

„Nilcea. . Da:   
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„Corbii (Viroaga-), ziroagă, în 

"jud. Vlașca, pe proprietatea Ba- 

- bele, ce vine din moșia Cătu- 

nul și se varsă în Neajlov, pri- 

mind în mersul ei viroaga: Mu- 
erea, . 

, Corbiţa, con, rur., jud. Tecuciii, 

pl. Zeletinul, compusă din 7 că- 

tune: Boul-Roșu, Buda, Corbiţa, 

Rădăcineşti, Șerbănești, Strim- 

- ba și Țiţul.. 

Situată pe partea dreaptă a 

pîriului Berheciul, la o depăr- 

tare de 37 kil. de reședința ju- 

- dețului și la 11 kil. de a plășei, 

Are o populațiune de 525 

capi de fam. sai 2005 sufi., din 
Cari 504 contrib.; locuesc în 
512 case, 

In com. se află 5 biserici: 

în Buda, Rădăcinești, Șerbă- 

nești, Strimba și “Țiţul, deser- 

- vite de 2 preoți și 4 cîntăreți. 

Şcoala datează în com. din 

1868; localul e de gard, pro- 

prietatea comunei. Se frecuentă 

de 22 copii, din 131 .(60 băeţi 

şi 71 fete) în virstă de școală, 

- In 1895, sa mai înființat o 

şcoală în Rădăcinești. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 

cultura ; cei din Buda se ocu- 

pă cu rotăria și căruțăria; ei 

își. desfac produsul muncei la 

- Tecuciă, la Birlad şi la diferite 

bilciuri anuale. 

Vite sunt: 422 boi, 392 vaci, 

160 cai, 204 oi și 8 capre. 

În raionul com., pe rîul Ber- 

" heciul, se află o moară de apă. 

Locuitorii sunt împroprietă- 
riți la 1864. 

Veniturile com. se urcă la 

7330 lei, iar cheltuelile la 6330 
lei. 

E brăzdată de dealurile Boul 

Roşu, Catargiului, Munteanului, 

"Viilor, Cetăţuia, Strimbei, Giur- 

gioana; și udată de riul Ber- 

heciul în partea de E., primind 

pe dreapta piraiele: Valea-lui- 

Corbiţa, 
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Coadă, Valea-Căţei, iar pe stin- 
„ga Strimba. 

Căi de comunicaţie: şoseaua 

județeană  Tecuciii - Găiceana , 
care merge pe partea stîngă a 
riului Berheciul, precum şi mai 
multe drumuri naturale. 

Se mărginește la N. cu com. 

Negulești, la S. cu com. Bră- 

hăeşti, la E. cu com. Valea-Rea 

și Giurgioana și la V. cu com. 
Homocea, 

Corbiţa, saz, face parte din com. 

cu același nume, jud. Tecuciii. 

Are o populaţie de 32 capi 

“de fam., cu 101 sufl., locuind 

în 31 case. Satul este așezat 

pe coasta dealului cu același 

nume, la o depărtare de 965 

m. de reședința comunei. 

fădure, jud. Tecuciii, 

proprietate a statului, avind o 

întindere de 5oo fălci, cu tru- 
” purile: Plăcințeni, So fălci; So- 

veja, 30 fălci; Corbiţa, 120 fălci. 

Pendinte de com. Corbiţa, pl. 
Zeletinul. 

Corbiţa;. firiă, jud. Tecuciii. 1z- 
voreşte din dealul cu același 
nume ; curge printre satele Cor- 
bița şi Şerbănești şi. se varsă în 
Berheciul, 

Corbiea, ziriă, jud. Iași. Se nu- 
mește și Ciunca. Izvorește din 

pădurea Brăeşti, de sub Dealul. 

Mare; curge spre N., prin Va: 

lea-Șalariului, prin satul Brăești, 

unde formînd un iaz, ia numele 

de Brăești; primeşte apoi pi- 

raiele: Sirbi,  Căcaina şi Izvoa- 

rele, trece prin satul' Albești, 

de unde îi se dă numele de Cior- 

bolea, trece pe teritoriul co- 

munci Sirca, prin satele Gocşti 

şi Lungani, intră prin iazul 

Lungani, format de pir. Lacul, 

apoi se varsă în dreapta pir. 

Bahlueţul, la satul Mădirjești.
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Corboaia, zăzure, situată în par- 
tea, despre N. a com. Bozieni, 
pl. de Sus-Mijlocul, jud. Neamţu, 
Este împărțită în două: una 
care privește spre com. Văleni 
(ud. Roman), tăiată de vro 16 
ani şi alta, netăiată de mai bine 
de două-zeci de ani. : Arborii 
cari o compun sunt: fagul și 
stejarul. 

Corboaica, /oc izolat, com. Bă- 
lilești, pl. Rîurile, jud. Muscel. 
D'aci izvorește gîrla Valea-Po- 

"pei, sub numele de Chisarul, și 
se varsă în riul Bratia, pe ma- 
lul stîng, în raionul comunei 
Bălileşti. 

Corbova, însu/ă, în Dunăre, com. 
Tur. Batoţi, din jud. Mehedinţi, 
pl. Blahniţa. (Vezi Ostrovul- Cor- 
bului). 

Corbşori, com. rur., pl.'Nucşoara, 
jud. Muscel, la.V. de 'Cîmpu- 

lung, 21 kil. departe de. acest 
oraş. Iși trage numele de la co- 
muna. vecină, Corbi, sati Corbi- 

Mici (Corbşori). Este situată pe 

malul stîng al rîului Doamna 
şi are o populație de 700 loc. 

(340 bărbaţi și 360 femei), din 

cari 130 capi de familie. Locuesce 
"în 130 case. - 

N'are nici un cătun alipit, 

Se mărginește la N. cu com. 

Corbi, la S. cu com. Stănești, 

“la E. cu căt. Valea-Lupului și 

la V.'cu com. Poenărei, de câre 

“se desparte prin riul Doamna. 

„Locuitorii se ocupă cu agri- 
” cultura, creșterea vitelor, face- 

rea șiţei, brinzeturile, lucrarea 

"linei, fabricarea ţuicei, hainelor, 

precum: plocade, fote, procoa- 

„ve, zeghii, etc. Șiţa o desfac 

la . Pitești,. iar cele-l-alte, parte 
“în comună, parte în: orașele 
Curtea-de-Argeş, Rîmnicul-Vil- 

„cea, și alte localităţi, unde se fac 
“ tirguri anuale. Țuică se face pănă 
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la 5ooo decal. pe an. Porumbul 
se cultivă pe 150 hect, 

Vite sunt: 223 boi şi vaci, 
2025 vi, 16 cai, 30 porci și 20 
capre. Produsul oilor, parte se 
vinde, parte se întrebuințează 
pentru familie, Loc. posedă şi 
mai mulți stupi cu albine. 

In jurul comunei sunt livezi 
cu pruni, fîn, arături cu porumb, 

dealuri şi. păduri compuse din 
fag, stejar! și anin. . 

Comuna numără 120 contri- 
buabili. Budgetul săii pe anul 
1889—9o0, a fost la venituri. de 

"lei 9oo. In anul 1885 eraii 105 
contribuabili, 

Rîul Doamna udă com. Corb- 
- șori în partea de V., iar de la 

E. spre V. este străbătută de 
văile: Malului, Meilor, Vișanul 

şi Izvorul-din-Pămînt. Peste rîul 

Doamna este un pod de lemn, 

care leagă com. Corbşori cu 
Poenărei și Corbi; o moară și o 
dirstă. 

“Se întinde pe o , suprafață de 
750 hect. Moșia e a locuitorilor, 

căpătată prin împroprietăriri, 

parte la .1864,. parte la 1878 și 

parte la 1889. 

Are 'o carieră de piatră, din 

'care se scoate anual pănă la 100 

bucăți lespezi de pardosit bi- 
__serici, 

In comună e o școală mixtă, 

frecuentată de 37 copii, din nu- 

mărul de 47, cu etatea între 
6—12 ani. Cu întreţinerea şcoa- 

lei, statul” cheltueşte anual 1242 

lei. Comuna contribue pentru 

cult cu 130 lei. . 

Știă carte 50 Parbați și 15 
" femei, 

Biserica, clădire nouă, la care 

“ai. contribuit numa! locuitorii, 

este deservită de 2 preoți şi 1 

dascăl, 

Corbşori, moșie, proprietate a 
statului, pendinte de Mitropo- 

„lia din București, jud. Muscel.   
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“Pentru periodul 1885—9ş se 

arendase cu 4308 lei anual, afară 
de trupul Cosești, care s'a vîndut 
de veci. De la 1891, s'a reziliat 

contractul cu arendașul moșiei, 
pentru că sa vindut de. veci 
toate trupurile, afară de pădure, 
poenele și moara. - 

Corbul, cop. rur., pl. Mijlocul, 
jud. Olt, situat pe riul Vedea, 

gîrla Vedița, piraiele Berendeiul 

şi Runcul, între dealurile: Run- 

cul și Cerul, la o depărtare de 
„28 kil. de capitala județului și 

la 6 kil. de a plășei, 

Se compune din -ş cătune: 

Vitănești, Braniștea, Coșăreni, 

Ungheni, Sirbi-Măgura, cu o 
populațiune de 1345 locuitori, 

din care 219 capi de familie; 

255 contribuabili; locuesc . în 
“case, : 

Locuitorii sunt Romtni, afară 

de 13 familii de Ţigani, și se 

ocupă cu agricultura şi crește- 

rea vitelor. Ei desfac produc- 
tele agricole la Slatina şi Piteşti, 

„ Improprietăriți după legea rurală- 
sunt. 168, cu 756 hect.; iar 32 
sunt moșneni, - 

Pămiîntul de cultură e mai mult - 

accidentat, și pe lunci cam mo- 
'cirlos. | 

Tot teritoriul comunei se în- 
tinde pe o suprafață de 5750 

„hect. Locuitorii posedă: 52 cai 

și epe, 400 boi, 100 vaci, 10 
bivoli, 19 capre, 17300i și 250 

porci. 

Comerciul se face aci. de 3 
cîrciumari, 

Școala există de lă 1882. Lo- 
calul e proprietatea. comunei. 
Se frecuentă de 43 copii (42 
băeţi și 1 fată), din numărul de 
200 (125 băeţi şi 75 fete): în 

„ virstă de școală. Cu întreținerea 
d statul cheltuește anual 1612 

„. Știă carte 50 bărbaţi : şi 

a femei. 
Budgetul comunei are la ve-
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nituri suma de lei 3331.25 şi la 

cheltueli aceiași sumă, 

O șosea comunală, care trece 

prin. cătunele Vităneşti, Coșă- 

reni și Ungheni, o leagă la N. 

cu com. Optaci și la S.cu Bu- 

zești; o altă ramură leagă căt. 

Coșăreni cu Sîrbi-Măgura. La 

S. trece calea ferată Bucureşti- 
Vîrciorova, 
* Comuna 'e'udată de la N. 
la S. de rîul Vedea, care -pri- 
mește girla Vediţa, cu piraiele: 

Berendeiul, Runcul. și Osica, 

care dă în Plapcea. Tot cu di- 

” recţia N.-S. se înalță şi urmă- 
toarele dealuri: Muchea-Osica, 

„ Cerul, numit și Potericiul, Dea- 
lul-Runcului și al-Somîndocului. 

Cam la S., aproape unde dă 

Vedița în Vedea, la capul So- 
miîndocului, se află două măguri 
numite: Măgurile-lui- Varipatic, 

" Se mărginește la N. cu co- 
munele Optași și Maldărul, la 

E. cu Cochineșşti şi. Stolnici și 
„la S. cu com: Buzești. 

:Corbul, com. rur., în pl. Margi- 

nea-d.-j., jud. R.-Sărat, pe ma- 

lul drept al. rîului Siret. | 

Şi-a luat numele de la moșia 
Corbul, | 

„Este așezată .în partea de N. 

a judeţului, la 55 kil. spre N.- 

E. de orașul Rîmnicul-Sărat, şi 

în partea nordică a plășci, la 15 

kil. spre N.-E. de com. Măică- 

„ nești, reședința plășei; comu- 

nele învecinate sunt: Măxineni 

la II kil., Gulianca la 14 kii. 

Se mărginește la N. cu com. 
Maluri (ud. Putna), la E. și S. 

cu com. Măxineni, și la V. cu 
moşia Gulianca. 

Este o comună din regiunea 
cîmpului. 

Riul Siret o udă la E., de 
la N.-V. la S.-E., şi prin revăr- 
sările sale formează balta Cor- 

ul. Sunt în Corbul şi 30 pu- 
ţuri (15-20 metri adincime).   
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Cătunele cari o compun sunt: 

Corbul, reședința la N., Chio- 
veanul la S. 

Suprafaţa comunei este de 
5412 hect., din cari: 105 hect. 

„vatra comuni, 752 hect. ale lo- 

cuitorilor și 4230 hect. ale pro- 

prietăţii private. 

Populaţia comunei este' 210 

familii, cu 1540. suflete, din 

cari 764 bărbați, 776 femei ; 

"după starea civilă: 567. căsăto- 

Tiţi, 928 necăsătoriți, 55 văduvi, | 

207 ştii carte. . 

Comuna are o biserică, cu 

„hramul Cuvioasa-Paraschiva, zi- 

dită în anul 1868 de locuitori; 

are un. venit de 34 pogoane pă- 

mînt arabil, și 400 lei anual, 

date de către comună; deser- 

vită de 1 preot, 1 dascăl și.1 
„ paracliser, * 

Are o școală maisctă, fundată 
în anul 1570 de comună, cu 1 

învăţător. și 73 elevi î înscriși (9 | 
fete), i 

Calitatea pămîntului, acesta 
fiind mlăștinos, este mediocră. 

„In ce priveşte cultura pămîntu- 

lui, com. are: 3695 hect. arabile, 

520 hect. imâș, 150 hect. păduri, 

42 hect. vii, 5oo hect. finețe, 

400' hect. neproductive. 

Locuitorii ai 1200 pluguri ; 

3912 capete de vite, din cari 
514 vaci, 291 cai, 113 epe, 2117 
oi, 757 boi și 120 rîmători. In co- 

mună sunt 8 comercianți (din 

cari 1 Evrei). 

Căile de comunicaţie sunt dru- 

muri vecinale: spre : Gulianca- 

Ciorăşti-R:- Sărat; spre Măică- 

neşti și spre Măxineni. 

Sunt .262 contribuabili. Veni- 
turile sunt de 4474 lel, 55 bani, 

iar cheltuelile de 4375 lei, 53 
bani. 

Corbul, sat, în jud. Bacăii, plasa 

Trotușul, în vechime numit Cor- 

beni, al com. Bogdana, situat 

d'a stinga Trotuşului, mal jos 

    

de Vrănceni, la o depărtare 
de 6 kil. de satul Bogdana. 

In anul 1891, din acest cătun 
“n'a urmata şcoală nici un copil, 
din cei 26 în virstă de şcoală. : 
Capi de familie Sunt 58, saii 
173 suflete. Animale. se nu- 
mără: 3 cai, 71 vite cornute, 

7 porci și 12 capre, 

Corbul (Piâtra-Corbulu), că 
fun, al comunei Cătina, judeţul 

“Buzăii, situat pe ambele maluri * 
ale piriului Corbul. Are 430 
locuitori și 123 case. 

Corbul, saz, pl. Jiuld.s,,. com. 
Braloștiţa, jud. Dolj, grămadă, - 

„Cu 107 suflete, 54 bărbaţi și 
53 femei. Copiii din sat urmează 
la şcoala mixtă 'din satul .Bra- 

__toveşti. Cu virstă de școală sunt . 
13 copii. Știii carte 12 locuitori. . 

Corbul, sat, face parte din com. 
“rur. Leiceşti, plaiul Nucșoara, 
jud." Muscel. Este situat la N, 

"de cătunul Leiceşti, pe malul 
- sting al rîului Doamna. Are o: 
populație de r11ş locuitori, In 
dreptul satului, pe rîul Doamna, 
este un herăstrăi cu 2 pinze, 

„care taie lemnărie de fag, stejar . 
şi de alte esențe. . | 

Locuitorii s'ai împroprietărit 
pe moșia Corbul-Pădureţ.. 

Corbul, sa/, face parte din com. 
rur. Oporelul, plasa Oltul-d..j., 
jud. Olt. Are 116 locuitori.: 

Corbul, cătun, pendinte de com. 
rur. Buzești, pl. Mijlocul, jud. Olt; 

„situat la N., sub coasta unui 
deal, pe. dreapta Vedei și în 
lunca ei, cam la ş00 m. mai 
sus de cătunul Birlești-Burdu- 

lești. Are ş21 locuitori; o 

biserică cu hramul Intrarea în 

Biserică şi Cuvioasa Paraschiva 

zidită la 1844, în zilele Domni- 
torului Gheorghe D. . Bibescu
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și a Episcopului Ilarion . Ar- 
geșul. 

“Corbul, saz, cătunul de reședință 
al comunei Corbul, judeţul R.- 
Sărat, pl. Marginea-d.-j. Și-a luat 
numele de la proprietatea cu 
același nume. Este așezat în 
partea de N. a comunei, pe 

malul drept al rîului Siret, la 
hotarul către” judeţul 'Tecuciii. 
Are o întindere cam de 95 hect., 
cu o populațiune de 160 fami- 
lii, cari coprind 1300 suflete, 

din cari: 240 contribuabili; 201 

ştiă carte. Are o biserică, de- 

servită de 2 preoți, 1 dascăl, 

"1 paracliser, şi şcoala comunei. 

„Corbul, sat, face parte din com. 

Coloneşti, pl. Stănișești, judeţul 

Tecuciii. Situat pe partea dreaptă 

"a rîului Zeletin, la o depărtare 

de 1 kil. și 540 m. dereședin- 

ţa comunei. 
Are o populație de 19 capi 

de familie saii 45 suflete, din cari 

"43 contribuabili, locuind în 19 
case. 

Aci se află o biserică, cu 
hramul Sfinții Voevozi, zidită 

în 1677, după cum se găsește 

în inscripțiunea bisericei. 

Locuitorii sunt răzeși. 

Corbul, sat, în partea de N.-V.a 

com. Lipovăţul, pl. Crasna, jud. 

Vasluiii, așezat în vale, și. pe 

coastele a trei dealuri: Lipo- 

văţul, Corbul și Chiţocul, pe o 

suprafață de 447 hect., proprie- 

tatea locuitorilor, în care are 

"şi statul 6lj2 hect. vie și cu o 

populaţie de 114 familii, saă 

483 suflete, jumătate - Romini, 

jumătate Rusnaci, cari toți se 
ocupă cu lucrarea pămîntului 

şi creșterea vitelor. Aici se lu- 

crează dogăria -şi rotăria; se 

- cultivă 'viea,. și livezile. 

Vite: 200 vite mari cornute, 

16 oi, 13 cai şi 100 rimători. 

65493. Alarele Dictionar Geografie. Int, 74 

be 

Corbul, punte, 
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Locuitorii posedă: 20 pluguri 
și 90 care cu boi, 8 căruțe cu 
cai, precum și 40 stupi de al- 
bine. 

Corbul, saţ, face parte din com. 
rur. Călinești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. Are o populaţie de 40 
locuitori (24 bărbaţi și 16 femei). 

Este situat pe şoseaua naţio- 

nală Riul-Vadului și pe malul 
Oltului. 

Corbul, szație de dr. d. f., jud. 
Olt, pl. Mijlocul, căt. Buzești, 

pe linia Pitești-Slatina, pusă în 

circulație la 5 Ianuarie 1875. 

Se află între staţiile Stolnici 

(9.5 kil.) şi Potcoava (12.3 kil.) 

Inălțimea d'asupra nivelului mării 

de 163,51. Venitul acestei 

stații pe anul 1896, a fost de 
79386 lei, 89 bani. 

Corbul, costișe, pl. Jiul-d.-s., com. 

Braloștiţa, . jud. Dolj, pe care 
“este situată comuna cu acelaşi 

nume. 

„Corbul, zî7f de munte, în jud. 

Bacăii, pl. Trotușul, conl. Cașinul, 

din șira Cuciurul. 

Corbul, mznze, în jud. Buzăi, 

com. Beceni, între Valea-Ocii și 

Valea-Corbului ; ; face hotar des- 

pre com. Policiori. 

în jud. Buzăii, 
com. Goidești, căt. Ivăneţul, a- 

coperit de fineaţă și pădure. 

“Corbul, pante, situat la N. co- 

munei Novaci, pl. Novaci, 'jud.: 

Gorj, pe partea stingă a riului 

Gilort, între munții Faltinul şi 
" Corneșul-Mic. 

Corbul, Zea/, se întinde spre S.- 
V. de satul Larga,. com. Mo- |: 

vileni, pl. Copoul, judeţul Iași; 

este bogat în pășune,   

CORBUL 

Corbul, Zea/, situat pe teritoriul 
com.. Buzești, pl. Mijlocul,“ jud. 
Olt, la V. de căt. Corbul, de 

la. câre-și .trage numirea, Are 
” direțiunea N, - $., urmînd albia 

Vedei. E tăiat de. Brazda-lui- 

Novac și de linia ferată Slatina- 

Pitești. Sub poalele acestui deal, 
în malul Vedei, e gara Corbul. 

Corbul, Zeal, în partea de V,a 

com. Șoimari, pl. Podgoria, jud. 
Prahova, pe care 'se afla pă- 
dure, : 

Corbul, punte, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Chiojdeni, 

aşezat în partea de N. a co- 
munci; este acoperit cu pășuni 

întinse și puține păduri. 

Corbul, Zeal, jud. Tecuci. Se în- 

tinde din com. Roza, jud. Tu- 
tova, continuă spre V. de sa- 

„tul Burlugul, pe. malul stîng al | 

Zeletinului, pănă la, Gura:Burlu- 
gului, com. Motoșeni. 

Corbul, dea/, începe din margi- 

nea satului Corbul, pl. Crasna, 
jud. Vasluiii, în direcțiune de 
la S. la-N. și se termină în mar- 

- ginea 'de S. a satului Chiţocul. 

Corbul, gea/, în com, Birzeşti, 
pl. Stemnicul, jud. Vasluiii. (V. 
Ludeşti-Budăiul, deal). 

Corbul, deal, com. Govora, pl. | 

Ocolul, jud. Vilcea, 

Corbul, zaz, jud. Iaşi, lingă dea- 
lul cu acest nume, pe terito- | 

“riul satului Larga, com. Movi:. 
leni, pl. Copoul; în el se „află 
mult peşte. | 

Y 

Corbul, /ac, judeţul Dolj, plasa: 
Ocolul, com. Motoci, 

Corbul, /oc zzolat,'com. Leicești, 

plaiul Nucșoara, jud. Muscel, a- 

8
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coperit în' parte cu sălcii, iar 
A. = 

în parte loc de. cultură.. 

Corbul, ' foc scolar, în jud. Tu- 

tova, pl. Simila, com. Minzaţi, 

spre S.-V. de satul Minzaţi, 

loc unde se văd ruinele unei 

biserici și ale unui cimitir; a 

fost deci aci cînd-va vr'un sat, 

Corbul, zzoșze, în com. Cătina, 

jud. Buzăi, proprietatea moș- : 

nenilor Miculești în devălmășie, 

Are aproape 280 hect. pădure, 

fineaţă, livezi şi arături. Se nu- 

mește de locuitori și Sforile-Cor- 
bului, 

Corbul (Floreasca), 'moșie, în 

com. Cătina, căt. Corbul, jud. 

Buzău, numită și Cepturașul (Bu- 

'releanca). Are 340 hect. pădu- 
re, fineață și locuri arabile. 

Corbul, 4ruz de moşie a statului, 

jud. Olt. (Vezi Drăgănești - cu- 
Trupurile). 

Corbul, pădure, jud. Bacăi, pl. 

- “Trotușul, în com. Bogdana, pro- 

prietatea lui Tulea Welt. Este 

foioasă (fag și stejar); are o în- 

”_tindere de 130 hect. şi este su- 
pusă regimului silvic. 

Corbul, pădure, în jud. Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, teritoriul co- 
munei Pribegi. . 

Corbul, zădure, dependinte de 

com. Vărsătura, jud. Putna, pro- 

prietate răzășească. (Vezi Hara- 
ga-Hoţul), 

Corbul, zru4 din pădurea Bala- 
ciul, pendinte de com. Romi. 
nești, pl. Cerna-d.-j., jud. Vil- 
cea, în întindere de 200 hect., 

supusă .regimului silvic. 

“Corbul, trug de pădure a. statu- 

lui, jud. Vilcea, în întindere de   

612 

15 hect,, formînd împreună cu 

"trupurile: Coasta-Lungă şi Dea- 
lul-Mare, pădurea Foleşti-d.-s., 

în comuna Pojogi, plasa Cer- 
na-d.-s. 

Corbul, vechii pichet, cu No. 93, 
către hotarul Moldovei, jud. R.- 
Sărat, pl. Marginea-d.-j., com. 

Corbul, în partea de N, pe 

partea dreapta a rîului Siretul. 

Corbul, pisc, spre V. de com. 
Oporelul, plasa Oltul-d.-j., jud. 

Olt, acoperit de pădure. 

Corbul, zisc, com.. Dobroteasa, 
pl. Oltul-d.-s., jud. Olt. 

Corbui, ziriiaj, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Cașinul; se var- 
să d'a dreapta piriului Curia. 

Corbul, ziriz, jud. Fălciă, izvo- 
reşte dintre dealurile Şurpa și 
Marmora, curge prin valea cu 
asemenea numire, pe teritoriul 
com. Bohotinul, pl. Podoleni, şi 
se varsă în riul Jijia. 

Corbul, zîriă, în com, rur. Imoa- 

sa, pl. Motrul-d.-s., jud. Mehe- 

dinți. 

Corbul, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Bisoca. 

Izvorește din: muntele Furul- 

Mare, de la hotarul județului, 

merge dealungul culmei Măgu- 
ra-Ganei, udă partea de N. a 
comunei, şi se varsă în rîul Rîm- 
nicul-Sărat, după un curs re- 
pede și prăpăstios, pe dreapta 
acestui riii, 

Corbul, zârîă, în jud. R..Sărat, 

plaiul Rîmnicul, com. Dumitrești, 

reşedinţa plaiului. Izvorește din 

Muntele Corbul, (comuna Chioj- 
deni); brăzdează partea de N. 

a comunci, şi după un curs re. 

pede se aruncă în rîul Motnăul,   

CORBULUI (APA-) 

Corbul, zirîz, jud. Vasluiii. Izvo- 
rește din partea de V. a satu- 
lui Corbul, com. Lipovăţul, pl. 
Crasna; curge spre E. prin Va- 
lea- Corbului, prin mijlocul sa- 
tului, și la o distanță de 1 kil,, 
se varsă în piriul Butnariul, 
după ce primeşte pe . afluenții 
Corbișorul și Chiţocașul. 

Corbul, /afoi, jud. Dolj, plasa . 
Ocolul, comuna Izvorul. 

Corbul, surpăzură, în centrul căt.. 
Simburești, pl. Oltul-d.-s., jud. 
Olt.. E acoperită cu tufăriş. 

Corbul, za/e, între dealurile Cor- 
bul și Marmora, com. Bohotinul, 
pl. Podoleni, jud. Fălciu, prin care 
trece piriul cu același nume. 

Corbul, za/e, în jud. Mehedinți, 
com. rur. moasa, pl. Motrul-d.-s. 

Corbul, zae, jud. Olt, pl. Mij- 
locul, situată la S.-V. de com. 
cu același nume și la V.de căt. 
Ungheni. Are direcţiunea V.-E. 
și dă în Vedea, 

Corbul-Pădureţ, zădure,' jud. 
Muscel, proprietatea statului, în 
întindere de 500 hect,. 

Corbul-Pădureţ, poșie; a sta- 
tului, în com. Leicești, plaiul 
Nucșora, jud. Muscel, pendinte 
de Mitropolia din Bucureşti. 

" Aduce anual un venit de vr'o. 
590 lei. 

Corbul- Valea-Largă, pădure 
particulară, supusă regimului sil- 
vic, pendinte de comuna: Săs- 
cioara, pl. Mijlocul, jud. Vilcea. 

Corbului (Apa-), îzzor, în jud. 
Buzăiă, com. Cătina, căt. Cor- 

bul. Incepe din munții Piatra- 
Corbului și se varsă în riul Bisca- 

Chiojdului.
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"Corbului (Cotul-), vechi pichet, 
cu No. 94, către hotarul 'Mol- 
dovei, jud. R.-Sărat, pl. Mar- 
ginea-d.-j., com. Corbul, în par- 

"tea de V., lingă 'rîul Siret, pe 
dreapta lui. 

Corbului (Dealul-), zea/, jua. 
Bacău, pl. Siretul-d.-j., de pe te- 

- ritoriul com. Lecca. 

Corbului(Dealul-), frumos pla, 

jud. Buzău, în com. Gura-Teghii, 

între munţii Tega și Podul-Gre- 
cilor, acoperit cu izlaz. 

Corbului (Dealul-), co/znă, jud. 

Buzăii, în com. Policiori, rami- 

ficaţie din muntele Corbul, din 
com. Beciul ; e acoperită de pă- 

- dure. 

Corbului (Dealul-), dea, în 

com. Bodești-Precistei, pl. Pia- 

tra-Muntele, jud. Neamţu. E si- 
-_tuat în spre N, de satul Bodești; 

este acoperit cu păduri. 

Corbului (Dealul-), Zza/, în co. 

muna Pleșești, jud. Suceava. 

Corbului (Dealul-), Zea/, situat 

în raionul com. Colonești, jud. 
Tecucii. 

Corbului (Izvorul-), izzor, în 
jud. Buzău, com. Gura-Dimienii, 

Incepe din moșia Floreasca și 

se scurge în Valea-Dimienii. 

Face hotar despre com. Nicu- 
lești, 

Corbului (Izvorul-), szvor, jud. 
Buzăi, în com. Goideşti. Ese 
din muntele Arsenia și dă în 

Sărăţelul-Bălăneştilor, - 

Corbului (Malul-), ma, la $. 
de com. Văleni, pl. Argeșelul, 

- “jud. Muscel, 

Corbului (Muchea-), co//nă, în 
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com. Grăjdana, jud. Buzăi, a: 
coperită de păduri. 

*- Corbului (Muntele-), munte, în 
com. Beciul, căt, “Tocila, jud, 

"Buzău, acoperit de păduri. 

Corbului (Piatra-), cătun,al com. 

Gura-Teghii, jud. Buzău, cu o 
"“populațiune de 120 locuitori, 
locuind în 43 case. 

Corbului (Piatra-), munte, în 
com. Cătina, jud. Buzăii, culmi- 

nînd într'o frumoasă și înaltă 

stîncă: "virful Piatra - Corbului, 

parte stincos și gol, parte aco- 

perit de mesteacăn; e avut. în 
substanțe minerale și mai cu 

seamă în gips; cite odată se 

găsește şi chihlibar de frumoase 
nuanțe în matca izvoarelor ce 

es dintr'însul. EI continuă prin- | 

tr'un frumos plaiă: Plaiul Cor- 

„ bului. Acoperit de fineață și se- 
mănături.. 

Corbului (Piatra-), măreaţă s/n- 

că de piatră, în com. Gura-Te- 

ghii, căt. Piatra-Corbului, jud. 
Buzăii, situată pe malul drept 

al rîului Bisca-Rozilei. Laturile 

ei de N. și N.-E. cad perpen- 

_ticular, pe cînd cele-l'alte sunt 
înclinate. E cea mai mare stâncă 
din judeţ. 

Corbului (Piatra-), zăzure, : în 

com. Gura-Teghii, căt. Piatra 

Corbului, jud. Buzăti, avind 100 

hect., din care mare parte a 
“moșnenilor. 

Corbului (Piscul-), pisc, la N.:V. 
com. Cringeni, jud. Teleorman. 

Corbului (Piscul-), zeci gi- 
chet, cu No. 89, către hotarul 

Moldovei, în com. Corbul, din 

plasa Marginea-d.-j., jud. R.-Să.- 

rat, așezat în partea de V. a 
comunei.   

CORBULUI (STINCA-) 

Corbului (Pirtul-), ziriz, jud. 
Tecuciii, ' izvorește din poalele 

dealului Corbul, udă satul cu 

” același nume și se varsă în par- 
tea dreaptă a Zeletinului, în fața 

satului Corbul, com. Colonești,. 

- pl. Stănișești. 

Corbului (Poiana-), poiană, jud. 

Bacăii, plasa Trotușul, comuna 

Cașinul, pe teritoriul cătunului 
“ Căiuţul. 

Corbului (Poiana-), /oc izo/at, 
în com. Bicazul, pl. Piatra-Mun- 

tele, jud. Neamţu, 

Corbului (Ripa-), co/ină, în com. | 
Mărunţișul, căt. Valea - Seacă, 

jud. Buzăă, a! 

Corbului (Ripa-), dea/, în com. 
Valea-Lungă, pl. Prahova, jud. 

„ Prahova, 

(Ripa-), ripă, com, 

plasa Rîurile, județul 

Corbului 

Golești, 

Muscel. 

Corbului 

de com. Brebul, pl. 
„jud. Prahova. 

(Ripa-), rîză, la E. 

Prahova, 

Corbului (Riîul-), ziriiaș, jud. 

Bacăi, pl. Muntelui, com. Brus- 

turoasa. Izvorește din dealul cu 

același nume și se varsă în pi- . 

riul Cuchinişul. 

Corbului (Stînca-), azuze, în 

com. Bicazul, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. E situat în apro- 

pierea satului Tașca. Se mai 
. numește şi Stînca-Corbiţii, după 
cum povesteşte legenda, că de 
pe virful ei s'ar fi aruncat în 

"apele Bicazului o fată, ce se nu- 
mea Corbiţa, desperată din pri- 
cină că Tătarii i-ar firăpit logod- 

“ nicul, 

Această stîncă înaintează atît 

: de mult în apele Bicazului, în
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cît acestea trec aci ca printr'un 

"fel de git foarte strimt, 

Corbului (Șanţul-), vechii pi- 

chel, cu No. 90, către hotarul 

Moldovei, jud. R.Sărat, din pl. 

Marginea-d..j., com. Corbul, a- 

șezat în partea de V. a comu- 

nei, pe şanţul ce servește de 

hotar, de unde eși numele lui. 

Corbului (Ţarina-), vechii zi- 
chet, cu No. 91, către Moldova. 

E situat în ţarinile comunei Cor- 
bul, din pl. Marginca-d.-j., jud. 
R.-Sărat, Astă-zi e han pe dru- 
mul către com. Măicănești, 

Corbului (Valea-), za/e pro- 
ductivă, jrd. Bacăii, pl: Siretul- 
d.-j., de pe teritoriul comunei 
Milești. 

Corbului (Valea-), za/e, în com. 
Policiori, căt. Gura-Văei, jud. 

Buzăit. E acoperită de Pădurca- 

Corbului și de Valea-Corbului. 
Are 114 hect, 

Corbului (Valea-), za/z, jud. 
Gorj, în clina de V, a Dealu. 

lui-Muierei, spre V. de. com, 
Poiana-Seciurile, 

Corbului (Valea-), vaz, com. 
Racoviţa, pl. Rîul-Doamnei, jud, 
Muscel. 

Corbului (Valea-), va/e, com. 
Tirleşti, pl. Teleajenul, jud. Pra- 
hova. 

Corbului (Valea-), va/e, izvo- 
rește de la poalele muntelui 
Bonciul, județul Prahova, curge 
spre E. și S.-V. şi se varsă în 
raionul com. Comarnicul, pl. Pe- 
leșul. 

Corbului (Valea-), za/e. E si- 
tuată între dealurile: Corbul, 
Lipovăţul și Chiţocul, com. Li-   

povăţul, pl. Crasna, jud. Vas- 

luiii. Are o întindere de 1 kil. 

Prin ea curge piriul Corbul. 

Corbului (Valea-), va/e, com. 
Folești-d.-s., pl. Horezul, jud. 

Vilcea. Se varsă în riul Bistriţa, 

- în raionul comunei. 

Corbului (Virful-), zădure, în 
com. Cătina, căt. Corbul, jud. 

Buzăii; face împreună cu Jariștea 

un corp de 230 hect., pe mo- 

şiile Cepturașul și Corbul. 

Corbuşorul, ziriiaș, izvorește din 

dealul Lipovăţul, pl. Crasna, jud. 

Vasluiii, și, la mijlocul satului 

Corbul, se varsă în pîrîul Corbul. 

Corcanul, căfuu, jud. Brăila, pen- 

dinte de com. Cioara-Doiceşti, 

pl. Călmăţuiul. E situat la N.- 

E. la 3—4 kil. de comună. Are 

315 sufl., formînd 44 fam. Sunt 

aci 30 contribuabili.. 

Corcanul, vzoșie, jud. Brăila, de 

aproape-2000 hect., proprietatea 

moștenitorilor D. G. Petcu. Se 
mai numește de loc. și Ivănuși. 

Corcanul, movilă, jud. Brăila, la 

S. cătunului cu același nume, 

Corcanul, vă/cea, care se for- 

mează pe teritoriul comunei Băl- 

țaţi, pl. Mijlocul, jud. Olt; cur- 

ge către E. și dă în Negrișoara, 

"în com. Birci. . | 

Corceşti, zale, în partea de E. 

a comunei Buimăceni, pl. Jijia, 
: jud. Botoșani. 

Corcioveni, sa/, face parte din 

„com. Brăhășeşti, jud. Tecuciii. 
E situat pe coastă, în spatele 

satului Cosiţeni, în Capul-Dea- 

lului unde se împreună Berhe- 
ciul cu Zeletinul. Acest deal în- 

„cepe din dreptul satului Bră-   

hăşești şi continuă spre N. pănă 

în jud. Bacău, avind de o parte 

Valea-Zeletinului, iar de cea-Paltă 

Berheciul. Satul se află la o dis- 

tanță de 2 kil. şi 39 metri 

de reședința comunei. Are o 

populație de 32 capi de fam, 

cu 97 suflete, 

Corcioveni, pădure, jud. Tecuciii, 

pl. Zeletinul, com. Brăhășești. 

E situată între satele Corcio- 

veni și Cosiţeni. 

Corcoaia, gură, în jud. Mehe- 
dinţi, numită și Gura-Corcoasi, 

'în apa Cernei și loc foarte fru- 

mos, la scăparea riului Cerna 

din stincile muntelui Corcoaia. 

După tradiţia fetei care a în- 

şelat pe Iorgovan cu frumoasele 

sale cîntece, se crede că acest 

loc este locul unde se ascunsese 

sora lui Decebal, în timpul răz- 

boaelor lui Traian cu Dacii și 

care ar fi fost aci descoperită 

de Traian. 

Corcoaia, munte, acoperit cu pă- 

dure, în jud. Mehedinţi, plaiul 

Cloșani, pe teritoriul com. Clo- 

șani. Este despicat în două. 

Pe partea dreaptă a riului 

Cerna, în acest munte, la o înăl- 

țime mare, este săpată în piatră 

o potecă primejdioasă pentru 

cei ce ar voi să treacă prin a- 

cel loc, lăsînd la o parte pe a- 

ceia care o leagă cu Comenzile și 

care este mai bună. Această po- 

tecă săpată în piatra, locuitorii 

o numesc Urma-Șarpelui. 

Corcoaia, vale adincă şi prăpăs- 

tioasă, în jud. Mehedinți, plaiul 

Cloşani, prin care străbate riul 

Cerna, într'un loc pe o lărgime 

numai de un metru.: 

Corcodelul, căzu. (Vezi Ciocir- 
lești, sat, com. Valea-Satului, 

pl. Funduri, jud. Vaslui).
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Corcodelul, za/e, în jud. Buzău, 
com. Piclele. E acoperită de fi- 
neaţă. | 

Corcoianul, căzu, al com. Pănă.- 
tăul, jud. Buzăi. Are o pop. de 
300 loc., cari locuesc în 68 case. 

Corcova, co. rur,, în jud. Me- 
hedinţi, pl. Motrul-d.-j., la dis- 
tanță de 38 kil. de Turnul-Seve- 
rin, iar de Strehaia reședința 
plășei, de 16 kil. E situată pe 

valea Coșuştei și la poalele dea- 

lului ce se termină la împreu- 
- narea apei Coșuştea cu Motrul. 

Comuna e formată din satele: 
Corcova, Cordunul, Pirvulești 

și Stejarul. Are o populaţie de 
1272 locuitori, din cari 212 con- 

tribuabili; locuesc în 274 case. 
Calitatea pămîntului este bună. 

Locuitorii ai: 56 pluguri, 121 

care cu boi şi 20 căruţe cu cai. 
Ştupi sunt 116. 

Sunt 2 biserici deservite de 

„2 preoţi şi 2 cîntăreţi; o școală 
condusă de un învățător, fre- 

cuentată de 29 elevi și 3 eleve. 

Cîrciumi sunt 2. 

Budgetul comunei are la ve- 

"nituri lei 2336 și la cheltueli 
- lei 1853.: 

Vite sunt: 870 vite mati cor- 

nute, 60 cai, 700 oi și 600 ri- 

mători. 

Biserica din satul Corcova, 

de lingă curtea boerească, este 

de zid și prezintă oare-care im- 

portanță istorică prin vechimea 
ci; aci a fost mănăstire, în a 

cărei curte de zid se văd şi a- 

cum urmele chiliilor călugărești ; 
iar în faţa bisericei, jos, sunt 

"nişte pietre cu inscripțiuni vechi. 

Corcova, sai Dealul-Corco- 
vei, deal, în jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul-d,-s.; ţine de com. rur, 
_ Corcova. 

Corcoviţa, za/e, în com. rurală   
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Girbovăţul, pl. Motrul-d.-s., jud. 
Mehedinţi. 

Cordăreni, com. rur., în partea 

de S.-E. a jud. Dorohoii, pl. 

Prutul-d.-s., formată din satele: 

Cordăreni, Cracalia, Dumeni, 

Ghinghioaia, Griviţa - Vechie , 

Griviţa-Nouă, Liveni, Slobozia, 

Șipoteni și Vircoliciul, cu reșe- 

dința primăriei în ' Dumeni. 
Are o populaţie de: 890 fami- 

lii și 3546 suflete; 8 biserici, 

deservite de 5 preoți, 10 cîntă- 
reți şi 6 pălămari; 2 școli, cu 

2 învățători şi 110 elevi; 10 ia- 

zuri și 221 pogoane de vie. 

Suprafaţa întregului pămînt 

al comunei este de 2409 hect. 

13 arii, stăpinite de locuitori și 

3968 hect. 61 arii a proprietă- 

ților, , „ 

Budgetul a fost în 1889—9o 
de lei 10059, bani 40, la veni- 

turi, și de lei 9612, bani 20, la 

cheltueli; îar în 1890—g1 de 

lei 10059, bani 89, venituri şi 

de lei 9651, bani 20, cheltueli. 
Vite mari albe cornute sunt 

1298, oi 3696, capre 11, cai 

153, porci 306; stupi cu albine 
sunt 101. 

Cordăreni, saz, pe -moșia cu a- 

semenea numire, com. Cordă- 

reni, pl. Prutul-d..s., jud. Doro- 

hoiti,. divizat în două cătune: 

Cordăreni - Gafencu și Cordă- 

reni-Mănăstirei. Are o populaţie 

de 185 familii, cu 777 suflete. 

Așezările sătenilor sunt unele 

bune cu grădine și livezui; 

altele numai cu grădine. Par- 

tea Gafencu, este a d-lui Ma- 

nea, armean; și partea Mănăs- 

tirei, a statului și foastă a Mă- 

năstirei Dolhești, din jud. Su- 
ceava,. 

Biserici sunt 2, deservite de 

2 preoți, .4. cîntăreți și 2 pălă- 

mari; una se află pe partea 

Gafencu, are hramul Adormirea-   

CORDĂȘUL 

Maicei-Domnului; este mică, de 

lemn și tencuită făcută de să- 

teni în 1824; una pe partea 

Mănăstirei, cu hramul Sf. Nico- 

lae, făcută de zid în 1873, de 
- cătră posesorul moșiei D-lui 
Urzică, dimpreună cu sătenii, 

Școala e frecuentată de 60 elevi, 

are un local bun făcut 'de'co- 
mună cu ajutor din partea po- 

sesorului, 

Calitatea pămîntului este bună. 

" Locuitorii împroprietăriți ai 
767 hect. 34 arii pămînt în a 

- lor .dispoziţie; iar stăpînii mo-: 
şiei 1675 hect, 67 aril cimp şi 

64 hect. 43 arii pădure tînără 

de stejar. Partea moșiei Gafen- 

cu, este de930 hect.98 arii cîmp 

şi 35 hect. 80 arii pădure; iar 

partea Mănăstirei, de 716 hect. 
IO arii cimp și 28 hect. 64 arii 

pădure. 

Iazuri sunt trei, dintre cari 

unul numit Doljescu, în supra- 

faţa de 13 hect., şi unul Ga- 

fincescu, de 2 hect. 

Piriul principal ce trece pe 

moșie este Ibăneasa. | 

Drumuri: acel de la Herţa 

la Săveni, şi acel de la Doro- 

hoiii la Săveni. 
Hotarele cu: Havirna, Ba- 

linţi, Vorniceni, Carasa, Corlă- 

teni, Ghenghioaia și Vlădeni. 

Localități însemnate sunt: 

Templul-Saşilor și Movilele-Ca- 

trei. 

Cordăreni, pădure, pe moșia . şi 

comuna cu același nume, jud. 

* Dorohoi, plasa Prutul-d.-s., în 

suprafață de 64 hect. 44 arii. 

Cordăreni-Gafencu, căzun. (V. 

Cordăreni, sat, jud. Dorohoiii). 

Cordăreni- Mănăstirei, cătun: 

(Vezi Cordăreni, sat, judeţul 

Dorohoiii). 

Cordăşul, deal, se prelungește
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în partea de N. a satului Cur- 
- sești-Răzeși, din com. Curseşti, 
- pl. Racova,.jud. Vasluiă, 

Cordeni, sa/, în partea de S. a 
„comunei Ivineţești, pl. Crasna, 
"jud, Fălcii, E situat pe' șesul 
“ Crasnei, între dealul și piriul 
-.. Crasna: 

Are o biserică fondată la 
1815, deservită der preot și 1 

- dascăl, 

„Numirea satului s'a luat de 
la moșia Cordeni, fostă a Epis- 
copiei de Roman, apoi a sta- 

tului prin secularizare şi în urmă 
dată clăcaşilor împroprietăriți la |, 
1864 şi 1878. Se mai spune de 
bătrîni că cea întîi familie ve- 

““nită pe Cordeni a fost alui 
- Timoftescu, trecută din Turcia 
„mai întiii în Basarabia şi apot 
pe acest pămint. Descendenţi 

* din această familie sunt şi as- 
„tă-zi. Tot cam pe atunci o altă 

familie Bujoreanu,, din Transil- 
vania, coborindu-se cu turma | 

- sa de oi, sa așezat aici unde 
și-a făcut o stare frumoasă, de | 
“care se bucură descendenții săi. 

- Se mai spune că în fața acestui 
sat, dincolo peste piriul Crasna, | 
ar fi fost din: vechime un tir 
guşor. numit Caracaș (Tirgul 
Caracaș) unde și astă-zi se văd 

: oare-care urme. Pe acel loc s'a | 
găsit mai multe lucruri, paftale 
şi bani de aramă și argint. Ală- 
turi cu acest tirgușor ar fi exis- 
tat şi un mic sat din rămășița 
căruia se găsea o fintină cu 

„un colac mare de piatră, înve. 
chit. de timpuri, numită Fintina- 
lui-Bujoreanu. Bătrini din bă- 
trîni spun că ai apucat această 

-. fintînă, 

Cordeșşti, com. rur., jud. Gorj, 
pl. Gilortul, la N. comunei Bă- 
cești, situată pe Şes 'și coastă 
şi pe ambele părţi ale piriului 
Amărăzuia. - 
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„Are o suprafață de Soo hect., 
din cari 250 hect. pădure, 250 
hect, arabile, 220 hect, fineţe, 
30 hect. vie, 32 hect. livezi de | 
pruni și 16 hect, izlaz. 
„Are o populaţie de 127 fa- 
milii, cu. 544 suflete, din cari 
112 contribuabili. Intre. aceste 
familii este şi o familie de Ți 
gani. 

Locuitorii sunt moșneni şi se 
mai ocupă, afară de agricultură 

- şi creşterea vitelor şi cu lem- | 
năria, construind care, căruțe și |! 
altele. 

Ei posedă so pluguri, 7o 
care cu boi, 4 căruțe cu cai, 
210 vite mari cornute, 14 cai, 
175 0i, 90 capre și 164 rîmători, |. 

" Venitul comunei e de lei 856, 
„bani 23,-iar cheltuelile de -lei 
824, bani 60, 

Comunicaţia se face printr'o 
_ șosea vecinală care vine despre 
comuna Băcești şi străbate a- 
ceastă comună prin: centru, de 

“la S. la N. Comunaare 1 bise- 
rică de lemn, făcută de locui- 

"tori la anul 1796. 
Comuna Cordeşti este com. |: 

pusă dintr'un: singur sat, p g 

Corduna, co/ină, în com. şi căt, 
Lapoșul, jud. Buzăă, acoperită 
cu pădurea Lupoaia. 

Cordunei (Podul-), numire dată 
unei Zăr/! din zădurea Aluni- 
șul, din com. Colţi, jud. Buzăii, 
în întindere de 38 hect, 

Cordunei (Poiana-), /0c îzozat, 
în com. 'Colţi, jud. Buzău, în pă- 
durea Alunișul; ezlaz de vite. 

Cordunei (Poiana-), pădure, în 
com. Colţi,. căt. Alunișul, jud. 
Buzău; face parte din pădurea 
statului Alunișul-Mlăjet, ' avind 
singură o suprafață de 46 hect. 

Corduneni, pamire, ce se da mai 
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înainte sazu/u? Cotul- -Grosului, 
din jud. Roman, pl. Siretul-d. -Î 
com. Galbeni. 

Corduniţa, /oc zsolat, în com. 
Nehoiașul, jud. Buzăii, între Va- 
lea-Vacii și piriul Nehoiul; face 
hotar între com. Nehoiașul şi 
Chiojdul- din-Bisca. 

Corduinul, Com. rur., jud. Roman, 
în plasa. Moldova, spre! N..V. 
de orașul Roman și la o de- 
părtare de 3 kil. de el și 4 de re- 
ședința plășei. Este așezat pe 

"şes, pe malul stîng al rîului 
"Moldova. Este formată din sa- 

tele: Cordunul și Simionești, cu 
reședința comunei în satul Cor- 
dunul. Are 334 capi de fam., 396 
contrib., 1368 loc., din cari g1 ști 
carte; locuesc în 306 case. Po- 
pulaţia este romînă afară de 1 
fam. Evrei. Sunt 63 5 vite mari 
cornute. Locuitorii: acestei co- 
mune se ocupă cu transportul. 
Are o biserică de 'vălătuci și o 
şcoală primară mixtă, care. în 
cursul anului școlar 1886— 87 a 
fost frecuentată de 34 elevi (33 
băeți și 1 fată), din 56 înscriși 
(55 băeţi și 1 fată). Venitul a- 
nual este de 4881 lei, 50 bani; 
iară cheltuelile de 4383 lei. Este 
legată cu orașul Roman prin 
șosea, 

Cordunul, sa/, jud. Botoșani, pl. 
Coşula, pe dreapta piriului Tul- 
burea, în partea de N.-E.a co- 
munci Flăminzi, pe moșia: Flă- 
minzi, Locuitorii acestui sat, se 

- zice, sunt veniţi din Bucovina, 
pe care poporul o numește și 
Cordun, de unde ar veni că și 
locuitorii aii fost numiţi Cor- 
duneni și satul Cordunul. Are 
o populație de 148 fam., sau 

. 838 suf, avind 188 contrib. Se 
află 4 cîrciume, 4 comercianți 
și 5 meseriași, 

Vite: 188 boi și vaci, 71 cai
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mari şi mici, 275 oi, 95 mas- 
curi; 42 stupi cu albine. 

Cordunul, sas, în jud. Roman, 
pl. Moldova, com. Cordunul, pe 
malul stîng al rîului Moldova, 
spre N.-V. de orașul Roman și 
la o depărtare de 3 kil. de el 
și de 4 kil. de reședința plășer. 
Este așezat pe şes. Este reședin- 
ţa comunei Cordunul. Are 212 
capi. de fam., 263 contrib., 930 
loc., din cari 72 ştiii carte; lo- 
cuesc în 204 case. Populaţiunea 
este numai roihînă. Sunt 424 vite 
mari cornute, Locuitorii acestui 

„ sat se ocupă cu transportul şi 
cu desfacerea de articole de a- 
limentare. Are o biserică de vă- 
lătuci și o școală primară mixtă, 

care în cursul anului 1886-87 a 
fost frecuentată de 34 elevi (33 
băeţi şi 1 fată), din 56 înscrişi 
(55 băeți şi 1 fată). Este legată 
cu orașul Roman prin șosea. 

Cordunul, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-s.; ţine de com. 

rur. Corcova; are şo case. 

Cordunului (Cheia-), paie ce 
se mai dă fructului Cheia, jud. . 

Buzăii, din com. Nehoiașul, pe . 

unde riul Buzăii intră din Tran- : 

“silvania în judeţ. 

Coreia, /ac, pe proprietatea Pe- 

troşani, com. Petroşani, pl. Mar- 

ginea, jud. Vlașca. : 

Corendi, deal, com. Mădulari, pl. | | 

Cerna, jud. Vilcea. 

Corhana, sas, jud. Bacăii, plasa 

Bistriţa-d.s., com. ' Liuzi-Călu- ! | 
găra. Sunt 71 capi de familie, 

şi 289 suflete. Animale sunt: 

77 vite cornute și 16 porci, 

Corhana, fost sat, în ja. Ro] 
man, pl. Fundul, com. Bălușești, : 
pe piriul Corhana. 

7
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Corhana, sas, în jud. Roman, pl. 
- Siretul-d.-j., com. Dulcești, pe 

malul drept al rîului Moldova, 
spre N. de satul Dulcești și la 
o depărtare de 3 kil. de el. 
Are 61 capi de fam., 65 con- 
tribuabili, 216 loc., din cari 21 
şti carte; locuesc în 9o case. Din 
“această populaţie, 60 fam. (140 | 

Sunt 284. 
vite mari cornute. Ungurii din | 

loc.) sunt Unguri, 

acest sat ţin de' parohia cato- 
lică Săbăoani. - 

Corhana, dea, în com. Văleni, 
pl. Moldova, jud. Roman, spre 
N. de satul Văleni. : : 

Corhana, nzire dată unei părj 
din zădurea Goicelul, ca de 20 
hect., din com. Sărulești, jud. 
Buzăă, 

deal, 
com. Ivinețești, pl. Crasna, jud. 

"Făleiu, | 

Corhana, munte, jud, Suceava, în 
- com. Dorna, numit și Bitea-Spai- 
mei. . i 

Corhana, deal, acoperit de tu- 
fiş, lingă satul Bădiliţa, jud. Su- 
ceava, . 

| Corhana, pirîi, ce curge prin 
pl. Fundul, jud. Roman. [și ea 
naștere din mat. multe izvoare, 
de la poalele: Dealului-Chilii; 
curge de la N.-E. spre S.-V. și 
primește în sine mai multe pi- 
riiașe, apoi se varsă în riul Siret 
de “a “stînga, mai spre -N. de 
satul Spiridonești, 

Corhani, deal, începe de pe mo- 
* șia Baranca, com.: Movila; pl. 
:. Herţa și se întinde pănă la Sa- : 
-tul-Mare, com. Pilipttuţi, judeţul || - 
Dorohoiii.   
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malul. Prutului. Incepe de la 

vama sucursală: de pe: Molniţa, 
com. Pilipăuţi, pl. Herţa; se pre- 

" lungește pe. sub dealul Corhani, 

şi se termină în hotarul moșiei 

Pilipăuți. ” 

' Corhanul, dea/, în com. rur. Bala- 

d.-s., plaiul . Cloşani, jud. Me- 
„ hedinţi, . 

Corhanul, ea/. Vezi Nedieni, 

deal, com. Voinești, pl. Stavnicul, 

jud. Iași. 

Coria, os/roz, pe albia Dunărei 

în dreptul com. Pruntul-Coma- 

nci, pl. Marginea, jud. Vlașca, 

* Corîiașul, zăzdure, în com. MIă- 
jetul, căt. Stănila, jud. Buzăi, 

proprietate moșnenească. în în- | 
tindere de zoo hect. E formată 
din sforile: Fundea, Pleşuva, 
Dosul-Biscii, Gîrliciul și Piatra- 
Fundei, situate toate pe moșia 
Gorgănești. € 

Coriiaşul, va/e, în com. Mlăjetul, 
jud. Buzăii, Incepe din pădurea 
Topilele şi se scurge în izvorul 
Cepturașul. : 

Coriiul, zzzor, în com. Goideşti, 
jud. Buzăii. “Incepe din, muntele 

„Cortiul” și :se scurge: în piriul 
„Bisculiţa. “Albia sa: face: hotar 

- despre Transilvania. - 

IR , e i 

Coriîiul, panze însemnat, în com. 

Goidești, jud. Buzăii, aproape. 
„.. de frontieră, între muntele Ba- 

laban și Zănoaga, In' poalele 
- sale de S. e: faimosul loc Cru- 

cea-Fetei. Are o pădure de brad 
"Şi pășuni excelente, unde pot 

: paşte anual 1800. oi; Laptele 
ce se stringe în.stina de aci, 

„se fabrică în' cășăria Viforita. 

| Se : Cortiul, muninte, în: com. Mlăjetul, 
Corhani, șes, jud. Dorohoi, pe. căt. Topilele,. jud. Buzăi ; are
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ramificaţia: Corfiul-Mic; e aco- 
perit de pădure și izlaz, 

Coriiul, numire dată unei părţi 
a pădurel statului, din com. MIă- |: 
jetul, jud. Buzăii, în întindere 
de 285 hect.; face parte din pă- 
durea Mlăjetul-Aluniș, 

Coriiul, vale, în jud. Buzăii, com. 
„Mlăjetul, căt, Stănila. Incepe din 
“Munţii: -Colţilor şi se scurge în 
apa Cepturașul. 

Corjeuţi, saz, pe moșia Pomirla, 
în partea de V.acom. cu același 
nume, pl. Prutul-d.s,, judeţul 
Dorohoiii. Are 129 familii, sau 
429 suflete. Este o biserică, cu 
hramul 'Duminica-tuturor- Sfin. 
ilor, deservită de -1 preot, 1 
cîntăreţ și 1 pălămar; este mică, 
de lemn, făcută. în 1800, de 
Ioniţă Bașotă, proprietarul mo- 
şiei. Calitatea pămîntului este 

“în parte bună. Sătenii împro- 
prietăriți ai 352 hect. 32 arii 
pămînt, 

Corjocarului (Stinca-), szucă, 
situată în com. Bicazul, pl 
Piatra-Muntele, jud. Neamţu. 

Corlatele, com. rur., în jud. Dolj, 
pl: Jiul-d.-j., Ja. 47 kil. departe 
de Craiova şi la 4 kil. departe 
de reședința plășei, Virtopul. 

Se învecinește la N. cu com. 
Virtopul, la S. cu com. Rudari, 
la E, cu com. Giubega, la V. 
cu com; Caraula, 
Limita liniei de N. merge de 

la V. la E; pe valea sai pădurea 
„ numită a Vulpei. Cele-l-alte sunt 

linii de hotar. 
Comuna este udată de girla 

Eruga; acest numeîl poartă nu- 
mai în această comună. In com. 
Cornul, pe unde izvorește, se 
numeşte Ieruga, asemenea și în 
com. Corlatele, Curge în co- 
mună cu direcțiunea E.-V,, se   
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îndreptează spre S. prin Estul 
comunei, apoi trece în comuna 
“Băilești de se varsă pe teritorul 
ei în o baltă numită Băileşti. 
Peste girlă se află un pod-de 
lemn; la S. de girla Eruga se 
află o mare movilă numită Mă- 
gura-Verde. 

Comuna este fondată. de un 
locuitor numit Floca. Se com- 
pune dintr'un singur cătun nu- 
mit Corlatele. 

In Corlatele se află o biserică 
fondată de locuitori, la care 
oficiază preotul din comuna 
Rudari. Biserica este de lemn. 
-După legea rurală din 1864 are 
o proprietate de 8 pogoane ara- 
“bile. Serbează hramul la Sf. 
Dumitru. | 

Se mai află o școală mixtă, 

ce funcționează din 1889; este 
întreținută de comună. In anul 
școlar 1892—93 a fost frecuen- 
tată de 29 băeți și 6 fete. In 
vîrstă de școală sunt 73 copii. 

Ştii carte 21 bărbați și 2 
femei. | 

Populația comunei este de 
474 locuitori, din cari 188 băr- 
baţi şi 286':femei. 

După legea rurală din -1864 
sunt 98 împroprietăriți. . 

Sunt 80 de case și 33 bordee. 
Casele sunt făcute parte de zid, 
parte din pămînt bătut, 

Suprafaţa "comunei este de 
708 pog. 49 stînj. p., din cari 
302 pog. 548 stinj. p.*arabile, 
170 pog. fineață, 72 pog. izlaz, 
50 pog. teren sterp. Viile sunt 
în întindere 70 pog. 

- Moșia se numește Corlatele ; 
are o suprafaţă de 1260 pog. 
Aparţinea d-lui Ștefan Paliu, iar 
actualmente aparține d-lor St. 
Nicolai și- G. G. Nicolai. Se 
seamănă pe ca griii și porumb. 

Viile ai o întindere de 70 
pog., aparțin locuitorilor și sunt 
situate pe proprietatea lor, 

“Pe proprietatea d-lui Rudă- 
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reanu se află două mori de 
- aburi, | 

Locuitorii desfac productele 
cîimpului la Craiova, la Cetatea 
saii la Calafat. 

Comuna este străbătută de o . 
cale comunală ce duce la Cetatea. 

Sunt 2 cîrciumi, | , 
Venitul pe exerciţiul 1893—94 

a fost de 148495 lei şi chel- 
tuelile de 1414,72 lei. 

Vite cornute sunt 59, 0I 40 şi 
cai 8. i 

Corlatele, sa/, jud. Dojj, plasa 
Dumbrava-d.-j., com. Corlatele, 

- cu. reședința primăriei. (V. com. 
Corlatele). 

 Corlatele, deal, jud. Bacăi, pl. 
Bistrița-d.-s., de pe teritoriul 
com.. Valea.lui-lon. 

Corlatele, dea/, în jud. Neamţu, 
plasa Piatra-Muntele, com. Gir- 
cina. E situat în prelungirea 
Dealului-Brinzei. 

Corlatele, moşie particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava-d..j., „com. 
Corlatele. 

Corlătei (Dealul-), dea, .pe te- - 
ritoriul com. Dolhești, pl. Cras- - - 
na, jud. Fălciă, 

Corlăteni, com. rur., în partea 
de S.-E. a plășei Coșula, jud. 
Dorohoi. E „formată din sa- 
tele: Carasa, Corlăteni, Davi- 
doaia, Miclăușeni, Miclăuşeni- 
Duber și Vlădeni, cu reședința 
primăriei în Corlăteni. Are o. 
populaţie de ş18 familii, sau 
1632 suflete. 

Sunt 3 biserici, deservite de 
„3 preoți, 5 cîntăreţi și 1 pălă- 

mar; o şcoală, condusă de un 
învățător, frecuentată de 56 e- 
levi; 7 iazuri; 10 pog. vie, 

Pămîntul locuitorilor este pe 
o întindere de 1053 hect., 21
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arii, iar al proprietarilor. 4346 
hect. 21, arii cîmp și 425 hect, 
39 arii pădure. Aa 

Budgetul com. pe exerciţiul 
1890—91 a fost de 5360 'lei, 
61 bani la venituri și de 5088 
Iei, 51 bani la cheltueli, 
„Vite sunt: 1315 vite mari 
cornute, 2588 oi, 178 cat şi 365 
rimători, 

Sunt 70 stupi. 

Corlăteni, saţ, în partea de S.- 
V. a com. Corlăteni, plasa Co- 
şula, jud. Dorohoii, pe moșia 
cu același nume. Are o popu- 
laţie de 188 familii, sau 600 
suflete. Satul este înființat. în 
1853, de către răposaţii Las- 
car Lascarache Bogdan şi soţia 
sa Henricta, născută Dimachi, 

în puterea împărțelei urmată cu 
sora d-sale Elena Iancu Docan 
născută Dimache, ca avere ere- 

ditată de la părinţi, cînd atunci 

aii ridicat 100 locuitori din sa- 

tul Dimăcheni, cărora li s'a dat 

toate înlesnirile, spre a-şi face 
aicea așezările; iar acele ce le 

aveaii în Dimăcheni, au rămas 

neatinse. Vatra satului actual 
ocupă vechea siliște, unde a 

existat satul vechiă, tot cu a- 

semenea numire, distrus prin 

războaiele urmate pe acolo. 

Așezările sătenilor în cea mai 

mare parte sunt bune, cu gră- 
dini şi livezi, 

Proprietatea moșiei este a 

doamnelor Ema Radu Rosetti 
și Elena Mira Sturdza, fiicele şi 

_ erezele răposaţilor proprietari, 

Este aci: o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot, 

2 cîntăreți și 1 pălămar; este 

mică, de lemn, tencuită, făcută 

de săteni în 1876; o școală, con- 
dusă de 1 învăţător, frecuen- 
tată de 56 elevi, și care are un 

local făcut de comună. 
Calitatea pămîntului este bună 

și fertilă. Sătenii împroprietăriți 

58495. dfarele Dicționar Geografie. Vol. 77 
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aii 396 hect. 9 arii în a lor dis- 
poziţie; iar proprietatea. 1399 
hect. 25 arii cîmp și 32 hect. 
și 94 arii pădure de stejar, [a- 
zuri sunt 3, dintre cari, mai 
mare este acel numit a-Fălcieni- 
lor, de 24 hect. 64 arii întin- 
dere, cu pești, raci și chișcari 
de bun soii, 

Apele ce curgpe moşie sunt 
riul “Jijia şi Piriul-Bahnei sai 
Putreda. 

Drumuri: acel ce vine de la 
Dorohoiii prin Carasa și merge 
prin Vlădeni la Podul-Stamatei; 
acel ce vine pe Valea-Putredei, 
de la Liveni și Dumeni și acel 
ce duce la Botoșani și Gara- 
Leorda, prin Dimăcheni. 

Hotarele cu: Miclăușeni, Cor- 

dăreni, Vlădeni, Dimăcheni și 
Văculești, 

„Localităţi însemnate sunt: 
Vatra-Tirgului şi Cetatea, 

Numirea moșiei vine de la 

Corlat, vechiul ei proprietar, 
boer de credință Domnitoru- 
lui şi Țărei, pentru care Ște- 
fan- Vodă-cel- Mare îi dăruește 

satul cu moșia Berchișești din 

„Bucovina, prin hrisovul din 13 

Septembrie 1473, moşie care în 

“urmă deveni proprietatea mă- 

năstirei Moldavița. 

Corlăteşti, com. rur., plasa Cri- 

vina, jud. Prahova. Este situată 

lingă apa Dimbul, la 3 kil. de- 

parte de Ploești și la 5 kil. de 
reședința plășei. 

Se compune din 2 cătune: 

Corlătești și Ghighiul, avind o 
-populațiune 'de 431 locuitori 

(204 bărbaţi și 227 femei); sunt 

77 contribuabili; 91 capi de 
familie; locuesc în 90 case de 
locuitori, 

In comună, afară de mănăs- 

tirea Ghighiul, mai este o bise- 

rică, fondată la anul 1792, de- 

servită de un preot, 

Locuitorii, în număr de 40,   
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S'aii împroprietărit la 1864, pe 
moșia statului, numită Ghighiul, 

şi a doamnei Elena Creţulescu, 

cînd li s'a dat 82 hect, pă- 
mint. Ej au: 22 caișiepe, 101 

vaci, 1004 oi, 41 porci, 9 boi, 
33 viței şi 2 tauri, 

In raionul comunei, pe rîul 

Dimbul, sunt două mori de mă- 

cinat şi una pe heleșteul for- 

mat din izvoare. 

Tot teritoriul comunei e de 

482 hect. Pămintul e prielnic 
la toată cultura. 

Comerciul se face în comună 

de un. cîrciumar,. 

Comuna e străbătută de șo- 

selele : Corlătești-Coslegi, Corlă- 

tești-Ploeşti, Corlătești-Ghighiul 

și Corlătești-Berceni, toate în 

legătură cu șoseaua județeană. 

E udată de girlele Recelea 
şi Calda, afară de riul Dimbul, 

Corlăteşti, alt sape al com. Ce- 

zieni, plasa Ocolul, jud. Roma- 

nați. E compusă din Corlăteşti-' 
d.-s., Corlătești-d.-j. și Corlă- ” 

_tești-d.-mj., avînd peste tot 866 | 
locuitori. Comuna e situată pe 
țărmul drept al rîului Tesluiul, . 
10 kil. spre N.-V. de Caracal. 

Corlăteşti, sa, face parte din 

com. rur. cu același nume, pl. 

Crivina, jud. Prahova. Aci e re- 
ședința comunei, 

Corlăteşti, sa, în jud. Tutova, 

pl. Simila, com. Vlădești, pe 
piriul Horocta, spre S. de sa- 

tul Vlădești. Mai e numit și 
Ileneasa. 

Corlăţelul, com. rur., în județul 
Mehedinţi, pl. Blahniţa-Cîmpul, 
Ja distanţă de 39 kil. de orașul 
Turnul-Severin, iar de Vînjul- 
Mare, reședința plăşei, de 7 kil. 

E formată dintr'un singur sat. 

Calitatea pămîntului este bună. 
Locuitorii posedă: 6S pluguri, 

82
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156 care cu boi, 12 căruțe cu 

„cai. Sunt 89 stupi. 

C 

C 

C 

C 

Această comună este situată 

pe valea riului Drincea. Are o 

biserică, deservită de un preot 

şi un cîntăreț; o școală, cu un 

învățător, frecuentată de 18 e- 
levi. 

Budgetul comunei are la ve.- 

nituri Ici 6336 și la cheltueli 

lei 2865. 

Vite: 698 vite mari cor- 

nute, 780 oi, 39 cai și 651 ri- 
mători. 

In această comună se fac trei 

bilciuri anuale şi anume: In 

Martie, în Iunie, la 21—22, şi 

altul la 28 și 20 August. 

In com. Corlăţelul, pe mar- 

ginca riului, mai ales primăvara 

cînd vine mare și surpă malu- 

rile sale, se găsesc cioburi de 
diferite vase romane. 

Prin com. Corlăţelul trece şo- 

seaua Severin - Ilinova-Rogova- 

Vinjul - Mare - Corlăţelul - Almă- 
jelul. 

orlățelul,sai Straja-din-Deal, 
deal, în jud. Mehedinţi, com. 

rur. Corlăţelul, pl. Cîmpul. Este 
punct bun de observaţiune. 

orlăţelul, zir:ă, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Cimpul. Trece prin co- 

muna cu acelaşi nume, iar în 

cursul săi îa numele de Drin- 

cea, după ce formează un loc 
băltos în com. Corlăţelul. 

ornaciul, zîriă, jud. Botoșani, 

pl. Coşula, com. Slobozia-Secă- 

tura. Izvoreşte din pădurea Pa- 

lanca; formează balta Antoce; 

primește piraiele Pălăncuţa, al- 

Crucei, Oneguţa saii al-Lingu- 

rarilor şi se varsă în piriul Mi- 
letinul, 

ornaciul, șes, jud. Botoşani, ce 

se întinde în partea de E.a co- 

munci Slobozia-Secătura și parte   

pe teritoriul comunei Coșula. E 

productiv în fîn. 

Cornățelele, căzu (tîrlă), în ju- 
deţul Ialomița, pl. Ialomiţa-Bal- 

ta, teritoriul comunei Cosîm- 

bești. Este situat lingă pădurea 

și pe moșia cu același nume, 

Cornăţelele, 7poșze a statului, în 

jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta; 

face parte din moșia Bucul-Mă- 

tăsești; este situată pe cîmpul 

Bărăganul, și spre S. de satul 
Cosîmbești. 

Cornăţelele, zădure de stejar, 

în jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa 

Balta, teritoriul comunei Cosim- 

beşti. Are o suprafață de 40 
hect. 

Cornăţelul, com. rur., jud. Dim- 

bovița, pl. Ialomiţa. Această co- 

mună este așezată la S.-E. de 

Tirgovişte, în mijlocul unei cîm- 

pii întinse, unde în toţi anii se 

face un mare bilciiă anual, numit 

- Tirgul-Cornăţelul, la Sf. Maria, 

8 Septembrie. Pe teritoriul a- 

cestei com. se află un mic he- 
leșteu, 

Cornățelul se compune din 

patru cătune: Cornăţelul, Corni, 

Cocoșul și Slobozia, cu o po- 

pulație “de 1448. locuitori. Are 

trei biserici; o școală; o moară 

de aburi. , 

In apropiere de Cornăţelul se 

află și păduri întinse. Prin Cor- 

nățelul, afară de alte drumuri 

mici, trece și șoseaua comunală 

de la comuna Dobra spre Bo- 

lovani. Cornăţelul se înveci- 

nește la E. cu Bilciurești, la V. 

cu Bolovani, la N. cu Dobra şi 

Băleni și la S. cu com. Gher- 

gani, căt. Colacul. In com. Cor- 

năţelul, căt. Cocoșul, este un 

spital întreținut de Eforie. 

Cornăţelul, com. rar. jud. Olt,   

plasa Oltul-d.-s., compusă din 3 

cătune: Cornăţelul, Seaca şi Op- 

tășani. Legenda spune că a: 

ceastă comună s'a înființat cam 

pe la anul 1700, din emanci- 

paţi, robi ai Schitului Seaca și 

din Romini, parte de peste Olt, 

parte din părțile de cimp ale 

județului Olt, și parte de prin 

județele Argeș, Teleorman și 

Vlașca, cari fugeaii din loc în 

loc de frica Turcilor şi a Musca- 

liloz. Aici, graţie poziţiei locu- 

lui, brăzdat de văi și vilcele, 

acoperite cu păduri, se puteai 

ascunde de ori-ce inamic. [ii 

trăiau răspîndiți prin păduri, de- 

parte unii de alţii, așa că chiar 

între ei nu se cunoșteaii. Lo- 

cuințele lor, numite surle, eraii 
foarte simple. Aveaii forma unui 

con şi se alcătuiaii din copaci: 

retezaţi, puşi în picioare, re- 

zimaţi unul de altul la virf şi 

- acoperiţi cu crăci de arbori. Mai 

„_tirziă ai făcut bordee, ale că- 

ror urme se văd și acum în pă- 

dure. . 

„Comuna Cornăţelul este si- 

tuată pe deal, între rîul Plap- 

cica și gîrla Seaca, la 32 kil, 

departe de capitala judeţului și 

la 4 kil. de reședința plăşei. 

Are o populaţiune de 1200 
locuitori (630 bărbaţi și 570 fe- 

mei), în care intră şi 60 fami- 

lii de Ţigani; sunt 340 capi de 

familie; 223 contribuabili, 

In comună sunt 2 biserici și 

un schit, numit Seaca. 

Ocupaţiunea de căpitenie a 

locuitorilor e agricultura. Ei des- 

fac produsul muncei lor la: Sla- 

tina, Drăgășani, Piteşti și la bil- 

ciurile din Dobrotinetul, Cîm- 

pul-Mare, Optaşi, etc. 

S'aii împroprietărit, la anul 

1864, 188 locuitori, dindu.li-se 

663 hect. din proprietatea mă- 

năstirei Cozia. Ei ai: 18 cai şi 

epe, 200 boi, 15 capre, 500 oi, 

200 porci și 350 vaci,
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Școala funcționează în comu- 
nă dela 1853. Se frecuentă de 
43 băeți, din numărul de 225 
copii (118 băeți și 107 fate) în 
virstă de școală. Cu î intreținerea 
ci statul cheltuește anual 756 lei. 

Ştii carte” 60 bărbați. 
Deși terenul nu e tocmai priel- 

nic la toată: cultura, totuși se 
cultivă în abundență: porumb, 
grîu, orz, ovăz şi meiii. 

Comerciul se face în comună 
de 3 cîrciumari. 

Veniturile comunei se urcă 
la suma de 1914.95 lei anual şi 
cheltuelile la aceeași sumă. 

Comunicaţia se face cu multă 
greutate din cauza lipsei de şo- 
sele. Cornăţelul e brăzdat de 
dealurile Roşul, Curca, al-Schi- 
tului, al-Gugului și al-Plapcei şi 
udată de văile: Plapcica, Plap- 
cea-Mare, a-Gugului, Seaca, Fin- 
tînelele și altele. 

E de văzut aci pădurea sta- 
tului Seaca-Optăşani, una din 
cele mai mari păduri ale țărei 

| noastre, cu esență de stejar de 
cea mai bună calitate, girniță, 
arțar, ulm, teii, frasin. De aci 
se exploatează cea mai bună 
cherestea. şi tot! felul de lem- 
nărie lucrată pentru case. 

Locuitorii sufăr de lipsa a- 
„pei în. timpul verei, din cauza 

fintinelor rari şi rele şi sunt ne- 
„ VOiţi să aducă apă cu butoaiele 
din depărtare. 

Se mărginește 'cu comunele: 
Poborul, la E.; Vai-de-Ei, la V; 
Topana, Păroşi şi Urşi, la N, 
și cu moșnenii Albeşti, la S. 

Cornățelul, com. rur., în jude- 
țul Putna, pl. Răcăciuni. Este 
așezată în lunca Trotușului, a- 
vînd satele ce o compun la o 
distanță de 1/2 oră unul de altul. 

Distanţa comunei de reședința 
sub-prefecturei (Adjudul-Noii) e 
de 12 kil., iar de capitala ju- 

dețului e de 56 kil. 
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Marginile acestei com. sunt: 
la N. rîul Trotușul, care o des- 
parte la N.-E. de comuna Ure- 
chestii la S.-E. com. Copăcești; 

la: S. com. Anghelești și la V. 
"com. Coţofănești,: 

Comuna Cornăţelul se com- 
pune din următoarele cătune: 
Cornăţelul (unde e și primăria 
comunei), Lunca-Dochici și Sa- 
tul-Noă. 

Populațiunea după cel din 
urmă recensămînt “e -de 205 
capi de familie, sai 694 su- 
flete (375 bărbați şi. 319 fe- 
mei). Această populaţie se îm- 
parte ast-fel: 321 neînsurați (193 
bărbaţi și 128 femei), 344  în- 
surați, 20 văduvi (10 bărbați și 
19 femei); 692 Romiîni şi 2 Ger- 
mani; 687 ortodoxi, 2 catolici 
şi 5 mozaici; 242 agricultori, 2 
meseriași, 2 comercianți și 4 
avînd profesiuni libere. 

Știi carte 11 persâne. 
Numărul caselor de locuit e 

de 166. 

Este o biserică parohială, cu 
hramul «S-ţii Voevozi». Comuna 
vine în ajutorul bisericei cu 150 
lei anual. 

Copii cu virsta de şcoală 
„sunt 83, din cari 48 băcți și 
35 fete. ' Comuna prevede - î 
budgetul ei go lei pentru şcoala 
din Coţofănești. 

Sunt 168 contribuabili. 
Budgetul comunei pe anul 

" financiar 1893/94 a fost: la ve- 
nituri de 3.178.5ş lei și la chel- 
tueli de 2.874,25 lei. 

Natura pămîntului în luncă 
“ este argilo-tălpâsă, pămînt mare " 

cum se zice. Numărul cultiva- 
torilor e de 138. 
Instrumentele agricole de cari 

se servesc .sunt:6 pluguri de 
“lemn, 54. de fier, 1 scarificătoare 
și 1 cultivătoare. 

Vite sunt 836, din cari: 204 

boi, 134 vaci, 54 cai, 357 oi, 45 
capre. și 42 porci,   
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Sunt: 5 lemnari, 1 fabricant de 
„Vase, 4 circiumari (romîni); 2 
poverne, 

In comună se mat află 1 he- 
răstrăii sistematic, care produce 
anual 6.000 grinzi, 10,000 de 
dulapi și 10,000 doage pentru 

- vase. 

Şoseaua naţională Adjud-Tg.- 
Ocna trece prin comuna Cor- 
nățelul, punînd-o în legătură cu 
Coţofeneşti și Urecheşti; o altă 
şosea comunală înlesnește. cir- 

culațiunea spre comuna Copă- 
cești. 

Cornăţelul, sa Și co, rur. pe 
rîul Telcorman (jud. Argeș, pl. 
Cotmeana), la 6 kil. de com. 
rur. Costeşti (reşedinţa sub- 
prefecturei) și la 45 kil, de Pi- 
tești, : 

Are 130 familii sau 330 su- 
- flete, din care două familii de 

Țigani. In comună este o bise- 
'rică, cu hramul Cuvioasa Paras- 
chiva, deservită de doi preoți, 
un cîntăreț și un paracliser; o. 
școală primară rurală, ! 

Prin com. trece șoseaua jud. 
Piteşti-Turnul-Măgurele, ' 

Budgetul com. pe anul 1882/83 
a fost de 1729 lei la venituri 
şi de 1675 lei la cheltueli, 
„După o publicaţiune oficială 
această comună numără 116 
contribuabili, și are un budget 
de 1496 lei la venituri şi de 

1412 lei la cheltueli. 
Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 452 vite mari (397 
boi și vaci, 53 cai, 2 măgari) 
și de 1365 vite mărunte (1235 
oi, 3 capre și 127 rîmători), . 

Cornăţelul, saș, jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa-Ialomiţa, căt. 
comunei Pietrari. In jurul aces- 
tui cătun sunt peste 29. 500 arii 
pădure. 

Cornățelul, sa/, face parte din
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com. tur. cu același nume, pl. 

„Oltul-de-Sus, jud. Olt. Aci e 

reședința primăriei și scoala. 

Cade în partea de S.a com. Este 

udat la E. de riul Plapcea-Mare 

şi la V. de Valea-Gugului. Areo 

populaţiune de 200 familii. Aci e 
o biserică de lemn, zidită la 

anul 1816 de preotul Stancu și 

alții. Inscripţie n'are. 

Cornățelul, căzuu, în com. cu 

același nume, pl. Răcăciuni, jud, 

Putna, așezat în lunca Trotușu- 

lui, la 1/2 oră pe jos de Lunca: 
Dochiei. 

Are o biserică parohială, .cu 

" hramul S-ţii Voevozi, Comuna 

vine în ajutorul bisericei cu 150: 

lei anual. 

Cornăţelul, jud. Ilfov, plasa Ol- 

tenița, Vezi Mănăstirea, 

Cornăţelui, dea/, jud. Bacăi, pl. 

- Bistriţa-de-Sus, de pe teritoriul 

com. Girleni. | 

Cornăţelul, co//nă, în jud. Bu- 

“zăă, com, Sibiciul-d.-s., între că- 

tunele Sila și Sibiciul. Este în 

mare parte goală. 

Cornăţelul, pisc, com. Aricești, 

pl. Podgoria, jud. Prahova. S'a 

numit ast-fel pentru că acolo a 

fost multă pădure de corni. 

Servă pentru pășunatul vitelor. 

Cornăţelul, gea/, acoperit cu pă- 

dure la V. de satul Barna, com. 

Godineşti, pl. Berheciul, jud. 
Tecuciii, 

Cornăţelul, dea/, în com. Ma- 
teești, pl, Olteţul-d.-s., jud. Vil- 
cea, care împreună cu Măgura 
şi Carantica, formează un lanţ 
ce se prelungește ' din hotarul 

com, Greci, la N., pănă în ho- 

tarul com. Turceşti, la S.; coa- 

„ma acestui lanț servește de.   
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limită între com. Matecști și 

jud. Gorj. 

Cornăţelul, fisc, pe creasta şi- 

rului de dealuri ce brăzdează 

în lung și lat com. Costeşti, pl. 

Horezul, jud. Vilcea. Acest șir 

de dealuri se prelungește pe 

toată partea de E. a com. în 

stinga rîului Costești. 

Cornăţelul, parohie, formată din 

satele: Cornăţelul, Satul-Noiă și 

Lunca-Dochiei, jud. Putna. 

Are două biserici, una paro- 

hială, cu hramul S-ţii Voevozi, 

în Cornăţelul şi una filială cu 

hramul Sf. Nicolae, în Lunca- 

Dochiei, 

Cornăţeiul, zăzure, jud. Putna. 

Vezi Hrinăcea-Glodul. 

Cornăţelul, zirîiaș, jud. Putna, 

format pe teritoriul comunci cu 

același nume, şi varsîndu-se în 

Trotuș. 

Cornăţelul, poiană, la V. de 

comuna Turcești, pl. Olteţul- 

de-Sus, jud. Vilcea. 

Cornea, dea/, în com. rur., Cer- 

naia, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinţi. 

Cornea, dea/, căruia i s'a dat acest 

nume dela un bătrîn Cornea, care 

a avut răzăşie aici; se întinde în 

partea de E. a com. Cozmeşti, 

pl. Stemnicul, jud. Vasluiă. 

Corneanca, numire, ce se mai 

dă moșiei Clociţi (Alexandrescu), 

din com. Vadul-Soreștilor, jud. 

Buzău. - 

Corneanu, câz., al com. Bozio- 

rul, jud. Buzăi, cu go loc. și 21 

case, alipit de căt. Posobești, 

Corneanu, pădure, de 72 hect. în   
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jud. Buzăii, com. Boziorul. Face 
împreună cu Posobeasca și Dil- 

ma, un corp de 164 hect. pro- 

prietate în devălmăşie a moș: 

nenilor, 

Corneasca, vechie numire a mto- 

șiei Căldărușa sai Urseasca din 

com. Cioranca, jud. Buzăii. 

Corneaşul, ante, com. Peri- 
şani, jud. Argeș, pl. Loviştea, 

pendinte de schitul Cornetul, 

proprietatea Eforiei Spitalelor 

Civile din București, Are o întin- 

dere de 1070 pogoane şi pro- 

"duce o arendă anuală de 1105 
lei. 

Corneata, sa/. Vezi Socolești, sat, 

pl. Dumbrava-d.-s., com. Ras- 
nicul, jud. Dolj. 

Cornencii (Dealul-), co/iuă, în 
com. Vadul-Soreștilor, căt, Clo- 

ciți, jud. Buzăii, ramificaţie din 

virful Clociţi, acoperită cu pă- 

dure, arături și vie. 

Corneşti, cor. rur., pl. Ialomiţa, 

jud. Dimboviţa, situată în partea 

de S..E. a jud. Dimboviţa, în- 

tre rîuleţele Cricovul şi Crivă: 

țul, în partea stingă a Ialomiţei 

şi în apropiere de jud. Prahova. 

Corneşti sunt situați pe cîmpie 

şi aă în raionul lor'o movilă 

vechie făcută de mîna omului. 

In coprinsul comunei sunt 

două poduri peste apa Crivă- 

țul. Se compune din două căt.: 

Cornești și Christeasca, cu 1500 

locuitori romiîni. Comuna are o 

moară de apă, are două biserici 

şi o şcoală. Se învecineşte spre 

E. cu com. Habudul din jude- 
ţul Prahova, despărțindu-se prin 

riul Cricovul; spre: V. cu Bil- 

ciurești,  despărțindu-se prin 

Crivăţul și Ialomiţa; spre N. 
cu Frasinul și spre S. cu Cătu- 
nul și Cojasca, despărţindu-se
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de aceasta din urmă prin Ialo- 
miţa. 

Corneşti, com. rur., județul Gorj, 
pl. Ocolul, situată în partea de 
N. a comunei Ceaurul şi spre 
V. de orașul T.-Jiului și de el 
la 9 kil. depărtare; se compune 
din cătunele Cornești, Copăceni 
și Găvănești. 

Situat pe şes şi deal, are o 
Suprafață cam de 7000 hect.,, 
din cari 3205 hect. arabile, 2854 
hect. pădure, 735 hect. livezi 
şi izlaz, Sr hect. vie, 33 hect, 
livezi de pruni. 

Are o populaţie de 240 fa- 
milii, cu 1310 suflete, dintre 
cari 206 contribuabili. Locui- 
torii posedă 150 pluguri, 200 
care cu boi şi vaci, 6 căruţe 
cu cai, 20 stupi, 583 vite mari 
cornute, 15 capre, 26 cat, 39 
oi şi 400 rimători, 

Venitul comunei este de lei 
1916, bani 92, iar cheltuelile de 
lei 1884, bani 16. 

Comuna este udată de riul 
Jaleșul. 

Comunicaţia se face prin șo- 
scaua comunală care o străbate, 
precum și prin șoseaua jude- 
țiană T..Jiul-Severin, care trece 
în apropiere, spre partea de S. 
"In comună sunt 7 mori pe 
apa Jaleşului, 2 pive, 17 puțuri 
și 3 fîntîni. 

Are o şcoală, frecuentată de 
26 elevi, din 40 înscrişi; 4 bi- 
serici, deservite de 2 preoți și 
4 cântăreţi, făcute în anii 1832, 
1845, 1850 şi 1856. 

Corneşti, sat, pe moșia Darabani, 
com. cu asemenea numire, plasa 
Prutul-d.-j., jud. Dorohoiii, cu 
218 familii, 709 suflete și așezat 
pe o costișe cam ripoasă. Acest 
sateste format din bejenarii rus- 
naci, veniți de peste frontieră și 

cari și astă-zi îşi păstrează lim- 
ba și obiceiurile. In timpul for-   
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mărei, acest sat cra deosebit și 

depărtat de tîrgul Darabani; 
acum este împreunat cu ma- 
halaua nord-vestică a tirgului. 
Așezările sătenilor în parte sunt 
bune, unele cu livezi şi altele 
cu grădini. Sătenii înproprie- 
tăriți aii 500 hect. pămînt. 

rumuri principale sunt: acel 
ce duce pe Prut prin Teioasa, 

şi acel ce duce prin Păltiniș la 
Rădăuţi. 

Corneşti, căzuu, reședință a co- 
munci Cornești, jud. Gorj. Are o 
suprafață de 3000 hect. din cari 
1295 hect. arabile, 1500 hect.. 

pădure, şo hect,, vie, 35 hect, 
livezi de pruni, 120 hect. izlaz 
şi fineţe, 

Are o populație de 100 fa- 
milii, cu 438 suflete, din cari go 
contribuabili. Locuitorii posedă 
60 pluguri, So care cu boi și 
vaci, 2 căruțe cu cai, 15 stupi, 

200 vite mari cornute, 39 oi, 
16 capre, 10 cal şi 250 rimători. 

În cătun se mai găsesc 2 
mori pe apa Jaleşului, 2 pive, 
10 puțuri şi 2 fintîni. 

Sunt 2 biserici, deservite de 

I preot și 1 cîntăreţ, 

Corneşti, sa, din com. Miros- 
lava, plasa Stavnicul, jud. Iaşi, 
situat pe valea cu acest nume, 
la capul dealului Boghea şi 
poala dealului Popei, cu o po- 
pulație de 100 familii sai ş12 
locuitori. Are o biserică, deser- 

vită de un preot și 2 cîntăreți; 
o școală, înființată în anul 1879, 
frecuentată de 30 elevi și casele 
proprietăței. Satul se află pe mo- 
şia Corneşti, proprietatea d-lui 
Anghel. In partea despre S. 
a satului, pe coasta estică a dea- 
lului Popei, e așezată Colonia- 
Italiană, compusă din vr'o 5o 
familii aduse în anul 1879 de 
proprietarul moșiei pentru cul- 
tura pămîntului.   
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Numărul vitelor e de 964 ca- 
pete, din cari: 641 vite mari 
cornute, 7$ cai şi 245 rimători. 

Corneşti, saz, pe moșia şi în com. 
Ruginoasa, jud. Suceava. Nu- 
mără 64 case populate cu 250 
suflete (112 bărbați şi 138 fe- 
mei). Contribuabili sunt 62. Va- 
tra satului ocupă suprafaţa de 
22 fălci şi 5o prăjini. | 

* Locuitori împroprietăriți . Ja 
1864 sunt 20 pălmaşi şi 27 
codași, stăpinind 135 fălci şi 

38 prăjini. 

Corneşti, Zea/, în jud. R.Sărat, 

pl. Orașul, com Andreaşi, ce se 

desface din Culmea-Lacului, şi 

brăzdează partea de V. acomu- 

nei; e acoperit cu păduri. 

Corneşti, dea/, așezat în mij- 

locul satului Oprişeni, județul 
Suceava. 

Corneşti, dea/, pe care stă satul 
cu același nume, județul Su- 
ceava, 

Corneşti, moșie nelocuită, în com. 
Cirligi, plasa Siretul-d.-j., jud. 
Roman, foastă mai înainte a 

vornicului Alecu Catargiu. 

Corneşti, zîrî4, în com. Plopana, 
plasa Tutova, jud. Tutova. Iz- 
voreşte din pădurea Corneşti și 
se varsă în pîriul Tutova de a 
dreapta. 

Corneşul, căfun al com. Găneasa, 
pl. Olteţul-Oltul-d.-s.; jud. Ro- 
manaţi, situat în o vale unde: 
se încrucișează linia ferată și 
şoseaua națională Corabia-Rîm- 
nicul-Vilcei cu șoseaua Slatina- 
Craiova, adică în valea rîului 
Corneşul. E departe de Balş 
de 15 kil. spre E., iar de Ca- 
racal, spre N., de 31 kil. Are 218 
loc., compunind şo de familii.
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Corneşul, 7î zic, afluent pe 
dreapta al Oltului, jud. Roma: 
nați. Izvoreşte din Dealul-Saru- 
lui, curge în direcţie de la N. 
spre S.-E., udă satele Corneșul 
și Criva şi se varsă în Olt a- 
proape de com. Greci. Lărpi- 
mea albiei, a văei şi volumul a- 
pelor sunt de mici proporțiuni. 
In valea sa și chiar în satul 
Corneșul se încrucișează două 
şosele națională. Trei poduri de 
lemn sunt pe acest rîii, două 
foarte aproape de satul Cor- 
neșul, aparținind şoselelor na- 
ționale, lungi de 6 m. şi 8 m., 
iar cel de al treilea, lung de 1ş 
m., al drumului de fer, este 
stabilit aproape de satul Criva. 

Corneşul - Birluiului, moşie a 
statului, în jud. Romanați. A - 

"rendă anuală de 10150 lei pe 
1887/8$. 

Corneşul și Măgura, ea/ury, 
la N.-E. comunei Șerbăneşti, pl. 
Mijlocul, jud. Vilcea, pe cari se 
află situat căt. Bugiuleşti. 

Cornetul, cop. zur., pl. Bolinti- 
nul, jud. Dimboviţa. Această 
comună este “situată la S. de 
gara Titu, pe șoseaua naţională: 
Bucureşti - Piteşti, și pe cîmpia 

" dintre Titu, Odobeşti, Serdan 
şi calea ferată. Prin raionul co- 
munci curge piriiașul Baiul. Cor- 
nctul se' compune din două că- 
tune: Cornetul, zis și Sălcuţa și 
Boteni, cu 1854 locuitori romiîni, 
Com. produce cereale, Are o 
moară de aburi, una de apă, pe 
Dimboviţa, sistem noii, o fabrică 
de făină şi griș și'o fabrică de 
spirt, toate acestea în căt, Bo- 
teni. Între com. Titu și Cor- 
netul sunt piriiaşele: Spălătura 
şi Negrișoara, peste care sunt 
şi două podeţe pe șoscaua na- 
țională București-Titu-Piteşti. In 
această comună sunt două bi- 

Cornetul, com. zur. 
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serici; o școală, condusă de un 

" “învățător plătit de stat. 

pl. Sabarul, 
jud. Ilfov, situată la S.-V, de 

Bucureşti, pe malul stîng al riîu- 

lui Argeș, 19 kil. departe de 
București. 

Prin mijlocul comunei trece 

"şoseaua națională Bucureşti- A- 
lexandria, 

- Este compusă dintr'un sin-. 
sur sat. 

Se întinde pe o suprafață de 

521 hect., cu o populaţie de 
1222 locuitori, cari trăesc în 
248 case. Proprietatea e a lo- 
cuitorilor cari cultivă din tot 
terenul 433 hect.; restul îl re- 
zervă pentru izlaz. 

Comuna numără 205 contri- 

buabili. Are un budget de 3320 
lei la "venituri şi de 3356 ler la 
cheltueli. 

Este o biserică, cu hramul 

Cuvioasa Paraschiva, deservită 
de 2 preoți și 2 cîntăreţi şi o 
şcoală mixtă, frecuentată de 21 

elevi, cu întreţinerea căreia sta- 

tul şi comuna cheltuesc anual 

1834 lei. Localul școalei, pro- 
prietatea comunei, este în stare 

bună, la un loc cu primăria: 

Numărul vitelor mari e de 

539 (16 cai şi epe, 166 boi, 

205 vaci și viței, 52 bivolițe), 
şi al celor mici de 484 (43 porci 

şi 441 0%) 
Dintre locuitori, 256 sunt plu- 

gari, 5 meseriași, 10 ati alte di- 
ferite profesiuni. 

Arătura se face cu 92 plu- 
guri: 65 cu boi, 27 cu cai. Lo- 
cuitorii ai 158 care și căruțe: 

108 cu boi și 50 cu cai, 

Locuitori împroprietăriți sunt 
162 și ncimproprietăriți 112, 

Comerciul se face de 2 ciîr- 
ciumari şi 1 hangiu. 

In dreptul comunei Cornetul 
este un pod stătător, peste rîul 
Argeş.   

CORNETUL 

Nu se știe exact de cînd s'a 
format satul; locuitorii bătrîni 
spun că prin aceste locuri erai 
numai păduri de corni şi moşii 
lor fugind de prin alte sate de 
frica hordelor păgiîne, s'aii înfun- 
dat în aceste păduri, în mijlo- 
cul cărora eraii poeni, și aii fă- 
cut colibe şi așa s'a întemeiat 
satul. Regulat, pe linie, se spune 
că s'a așezat de Alecu Ghica, 
a cărui proprietate era. 

Cornetul, sa/, jud. Bacaii, plasa 
Tazlăul-d.-s., al comunei Buc- 
şeşti, situat pe coasta dealuri- 

lor cu acest nume, și la o de- 
părtare de 300 metri de satul 

” Bucşeşti (şcoală). Are o biserică 
ortodoxă, clădită de N. Secară, 
la 1860, cu 1 cîntăreţ. Cap! de 
fam. sunt 48, suflete în tot 160. 
Animale se numără: 11 cai, 122 

"vite cornute și 54 porci. 

Cornetul, sa. 'comuna Căpreni, 

plasa Amaradia, jud. Dolj, gră- 
madă, cu 251 suflete, 130 băr- 
baţi și 121 femei. Copiii din 
sat urmează la şcoala din satul 

Căpreni-d.-s., ce este la 2500 

m. depărtare. In 'anul școlar 
1892—93, aii frecuentat şcoala 

8 băeți şi 2 fete, Cu virstă de 
școală sunt 13 copii. Ştii carte 
9 locuitori. In sat este o bise- 

rică, fondată în 1863 de răpo- 
satul Ioan Pascal Caragic şi sora 

“sa Raluca Măldărescu. Este de 

zid şi are ca patron Cuvioasa 
Paraschiva. 

Cornetul, sa, com. Izvorul, pl. 
Ocolul, jud. Dolj. Are o popu- 
laţie de 365 bărbaţi şi 372 fe- 
mei. Locuesc în 196 case. Copiii 
din sat urmează la școala mixtă 

din satul Cioroiul,ce estela 259 m. 

depărtare. In anul şcolar 1892— 
93, aii frecuentat școala 24 băeți. 

Cu virstă de școală sunt 96 

copii. Ştii carte 113 locuitori
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„In sat este 'o biserică de zid, 
fondată în 1869 de Constantin 
Dossa, deservită «de 1 preot și 
1 cîntăreț. După legea rurală 
din 1864, are 17 pog. proprie- 
tate. Serbează hramul la Sf 
Dumitru, 

Cornetul, sal, în jud. Mehedinţi, 
plaiul Cerna; ține de com. rur. 
Buzești. 

Cornetul, sal, în jud. R.-Sărat, 
„plasa Marginea-d.-s., cătunul co- 
“munei Slobozia. I s'a dat acest 
nume de lao pădurice de corni, 
așezată în partea de V. a co- 
munci, la poalele dealului Jinurul ; 
întinderea şi populaţiunea sunt 
socotite în acelea ale cătunului 
Coroteni, 

Cornetul, pumire dată părți? de 
W. a întinsului cătun Pirscovul 
din comuna Pirscovul, județul 
Buzăi. 

Cornetul. Vezi Hrînăcea-Glodul, 
jud. Putna. 

Cornetul, schiţ, jud. Argeș, pl. 
L.oviștea, întemeiat de Mareş, 
Banul Craiovei, pe la mijlocul 
veacului al XVII-lea. Se află lingă 
satul cu același nume. Este pen- 
dinte de IEforia Spitatelor Civile 
din București. A fost metoh al 

„mănăstirii Sf. Pantelimon din 
București. Actualmente e redusă 

la biserică de mir. 

Cornetul, schit, comuna Căline- 
ști, plaiul Cozia, județul Vilcea, 
așezat într'o pozițiune încîntă- 
toare. S'a fondat la anul 1666, 
după cumse constată din urmă- 
toarea inscripţiune: 

«Cu vrerea tatălui, cu ajutorul fiutur, 
cu săvîrşirea sf. duh, ziditu-s'a această 
sfiîntă mănăstire din temelie, întru tăerea 
cinstituluY cap al sfintului-on Pretitic!, 
dintru osteneala robulut luf Dumnezeii 
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Mare; Băjescu vel vornicul și soția sa 
Marta, în zilele luminatului Domn Io 
Radul Leon Voevod, luna August, în 
29, din veleatul 7174.» 

Schitul Cornetul, pendinte de 
Eforia Spitalelor Civile din Bu- 
curești, se întreține de Lforie, 
care înscrie anual în budgetul 
săii, suma de 1620 lei, adică 
1200 lei preotul și îngrijitorul 
schitului, 240 lei un cintăreț și 
180 lei paracliserul, 

Peste Olt, în comuna Raco- 

vița, județul Argeş, în față chiar 
cu schitul Cornetul, D-l Gr. G 

Tocilescu a descoperit ruinele 
unui castru Roman, precum și 
urmele orașului Buridava, care 
figurează in tabula Peutingeriană. 

In zidurile ce înconjură schi- 
tul Cornetul se văd nişte găuri, 
despre cari spun oamenii, că 

s'ai făcut de Ruși la anul 1848, 

ca să așeze tunurile în ele. 

Cornetul, dea/, jud. Bacăi, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Bucșeşti ; face 
parte din șira dealurilor ce des- 
part “Tazlăul-Mare de Trotuș. 

Cornetul, aute înalt, în jud. 

Buzău, com. Calvini, căt. Bișceni- 

'd.-j. E parte acoperit de pă- 
dure și parte gol. 

Cornetul, ovî/ă, com. Balta- 

Verde, plasa Ocolul, jud. Dolj, 

pe limita de S. a com. către 
com. Podari, 

Cornetul, dea/, judeţul Gorj, în 
"partea de V. a cătunului Ne- 

goești, din comuna Negoești, 

plasa Amaradia. 

Cornetul, dea, în com. rur, Că- 

zăneşti, plasa Motrul-d.s., jud. 
Mehedinţi. 

Cornetul, ea/, în comuna Că- 
„zănești, plasa Motrul-d.-s,, jud. 
Mehedinţi. 
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Cornetul, dza/ mare, în - judeţul 
Mehedinţi, plaiul Cloșani; ţine 
de com. urbană Baia de Aramă, 
Este format din piatră bună 
pentru var şi construcțiune. Iu 
acest; deal, statul posedă 5o 

hect. pădure de gorun. Dealul 
Cornetulpoartă numele şi de Cor- 

netul-Băei. 

Cornetul, dea, la E. de com. 
Țigănești, plasa Podgoria, jud. 
Muscel. 

Cornetul, maj, la N. de com. 
Văleni, plasa Argeșelul, jud. 
Muscel. 

Cornetul, dea, în comuna Ca- 

cova, plasa Ocolul, județul 
Vilcea, 

Cornetul, dea, la E, comunci 
Sărăcinești, plaiul Cozia, jud. 

Vilcea. 

în comuna O- 

judeţul 

Cornetul, dea, 

lănești, plaiul Cozia, 

Vilcea. 

Cornetul, /oc de arătiiră şi finețe, 
comuna Văleni, plasa Argeșcelul 
jud. Muscel. 

Cornetul, /oc zso/aţ, com. Ciu- 
lești, plasa Cerna-d.-j., judeţul 
Vilcea, 

Cornetul, moșie, comuna Izvo- 
rul, plasa Ocolul, judeţul Dolj, 
pe care se găsește și pădure, 
Aparține d-nei EI. Corneti. 

Cornetul, moşie, pl. Amaradia, 
com. Căpreni, judeţul Dolj. 

Cornetul, pădure, com. Căpreni, 
pl. Amaradia, jud. Dolj. Apar- 
ține d-lui Logadi. Esenţe: juga- 
strul, fagul, salcia, plopul, fra- 
Sinul, aninul şi stejarul; acesta 

din urmă predomină,
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Cornetul, zădure, comuna Izvo- 
rul, pl. Ocolul, jud. Dolj, satul 
Cornetul, în întindere de 400 

pog. Aparține d-nei El. Corneti. 

Esenţe: cerul, girnița, frasinul, 

alunul, cornul, stejarul ; acesta 

predominînd. 

Cornetul, numire ce poartă un 

pile din pădurea statului SIă- 

vești-Zloteşti, jud. Teleorman. 

Cornetul sai Valea-Cociului, 

vale pe proprietatea Ciofiicul 

saii Naipul, jud, Ylaşca. RR 

Cornetul, vă/cea, pe teritoriul co- 

munei Văleni, plasa Argeșelul, 

jud. Muscel. 

Cornetul, (Vatra - Schitului-), 
moşie, com. Racoviţa, jud. Ar- 

geşul, pl. Loviștea, pendinte de 
schitul Cornetul, proprietatea 

Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 

curești. Are o întindere de 4641 

pog. și e arendată cu suma de 
4730 lei anual. 

Cornetului (Vîrful-), dea/, în 
raionul comunei Ederile, plasa 

Filipești, jud. Prahova. Servește 

de pășune vitelor locuitorilor. 

Cornetului (Virful-), poiană, în 
căt. Piatra, com. Bădeni-Ungu- 

reni, plaiul - Dimboviţa, județul 
Muscel. 

Cornetul-Glogoveanu (Cornă- 
țelul), saz, jud. Ilfov, face parte 
din com.rur. Bragadirul-Bulgarul 

"pl. Sabarul. Este situat la S.- 

V.de Bragadirul, pe ţărmul stîng 

al rîului Argeș. Prin sat trece 

șoseaua națională București-Ale- 
xandria. 

Se întinde pe o suprafață de 

49 hect., cu o populaţie de 100 
locuitori. 

Tot terenul se cultivă de lo- 
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Numărul vitelor mari e de 53 

şi al celor mici de 83. 

Cornetul-Mare, dea, ce intră 

în regiunea munților, în com. 

rur. Buseşti, din jud. Mehedinţi, 

“plaiul Cerna. Pe acest deal se 

află și căt. Cornetul. 

Cornetului (Valea-), vaz, co- 

muna Alunul, plasa Olteţul-d.-s., 
jud. Vilcea. 

7 

Corneţul, dea/, pe teritoriul mo- 
şici şi comunei Corni, pl. Sire- 

jud. Botoșani, numit astfel 

ădurea ce-l acoperă și 
în se află mulți corni. 

Corneţul, ză/ure, pe moşia Cor- 

ni, judeţul Botoşani, compusă 

din stejar, printre cari se află 

mulți corni. Se exploatează sis- 
tematic. 

Corni, cor. rur., în partea de E. 

a plășei Siretul, jud. Botoșani, 

se întinde pe șesul Siretului și 

se compune 'din - satele: Corni 

și Serafinești. Are o suprafață 

de 8188 hect., din cari 6484 

hect. proprietăți mari, și 1704 

hect. ale locuitorilor și o po- 

pulație de 620 familii, saii 2702 

suflete, din cari 1400 bărbaţi 

şi 1302 femei. Sunt 716 contri- 

buabili; 650 case de locuit. 
* Calitatea pămîntului este bună; 

este pămînt negru pe dealuri şi 

pămint nisipos pe șesul Siretu- 

lui. Locurile cultivate aă o în- 
tindere de 1984 hect. 

Sunt 2400 hect. păduri cari 

se exploatează sistematic. 

Vite: 1100 boi și vaci, 225 

cai, 1629 oi, 610 porci. Lo- 

cuitorii posedă 340 de stupi cu 

albine. 

Are 2 iazuri şi 1 moară de 

apă, 1 fabrică de spirt, 17 cîr- 

ciume, Sunt 19 comercianți și 

23 meseriași, 
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Comuna e străbătută, în par- 

tea despre Siret, de șoseaua 

Dorohoiul-Bucecea-Lespezi- Paş- 
cani. 

Budgetul comunei are la ve- 

nituri 7363 lei 29 bani și la 

cheltueli 7334 lei 93 bani. 

Sunt 2 biserici, deservite de 

3 preoţi și 4 cîntăreţi, 1 școală 

de băeți, a statului, condusă de 

-1 învățător, 1 maestru de pă- 

lării de pae, plătit de judeţ și 

frecuentată de 6o școlari; 1 

şcoală de fete a judeţului, con- 

dusă de 1 învăţătoare și frecu- 
entată de 22 fete. 

Corni, com. ruwr., în partea de 

$.-V. a plăşei Crasna, judeţul 

Fălciă, la 24 kil. de Huși, ca- 

pitala districtului, situată pe un 

teren ridicat în forma unui pla. 

tou, Este formată din satul 

Corni și moșia Vladnic și se 

întinde pe o suprafață de 207 I- 

hect., spre E. pănă în moşia 

„Vutcani, spre N. și V. pănă în 
moșia Tirzii şi spre S. pănă în 

moșiile Albeşti și Tilhărești. 

Are o populaţie de 320 fam., cu 

1234 sufl., din cari 260 contrib, 

Are o școală, 3 biserici, o 

primărie, 3 circiumi şi 3 du- 

ghene. Este udată în partea de 

N.-V. de piriul Crasna ce trece 

pe hotar. 

Vite cornute sunt 614, cai 103, 

oi 477, capre 3 şi porci 339. 

Corni, com. rur., pl. Berheciul, 

jud. Tecuciii. Se compune din 
5 cătune: Corni-d.-j., Corni-d.-s., 

Giurgeni, Tătărăști și Ungureni. 

E situată pe malul sting al Si- 

retului, la o depărtare de 60 

kil, de capitala judeţului și de 

18 kil. de a plăşei. 

Are o populație de 367 fami- 

lii, cu 1644 suflete, locuind în 

-368 case, 

Teritoriul com. este de 2854 

hect.
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Sunt 5 biserici: în Tătărăști, 
Corni-d.-j., Corni-d.-s., Giurgeni 
și Ungureni. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și creșterea vitelor, Ei 
desfac produsul muncei lor la 
Tecuci și la Adjud, în judeţul 
Putna. 

„ In comună sunt 744 boi, 585 
vaci, 167 cai şi 1364 oi. 

Şcoala datează în com. de 
25 ani. Sc frecuentă de 43 co- 
pii (39 băeţi și4 fete), din nu- 
mărul de 181 copii (09 băeţi 
și 82 fete) în virstă de şcoală, 

Veniturile ca și cheltuelile 
com. se urcă la suma de 3866 
lei, 66 bani. 

E brăzdată de dealurile: Dim- 
boiul, între Corni-d,-s. și Tătă- 
răști; Sohodunului, între Un- 
gureni şi Costișa; e străbătută de 
văile: Dimboiul, între Corni-d.-s. 
și Corni-d.-j., Sohodunului, în- 
tre dealurile cu același nume. 

IE udată de riul Siretul în par- 
tea de V. Acest rili trece pe 
lingă satele Corni-d.-s., Corni- 
d.-j., Ungureni și Costișa. 

Suprafața pămîntului arabil e 
de 1288 hect., din care se cul. 
tivă 68 hect. 88 arii griu, 1şo 
hect. porumb, 68 hect. 40 arii 
orz, 30 lect. ovăz, 101 hect. 
vii, Loc. posedă 908 stupi. 

Com. este străbătută în par- 
tea de E. de şoseaua judeţeană, 
din care pleacă mai multe dru- 
muri la satele ce compun :co- 
muna, 

Se mărginește la N. cu com. 
Condrăchești, la S.-E. cu com 
Hurueşti și Homocea și la V, 
cu riul Siretul. 

Corni, saţ, în centrul comunei 
Corni, pl. Siretul, jud. Boto- 
şani, situat pe coasta de S.a 
dealului Corneţul. 

Legenda spune că în vechi- 
me, pe locul satului, era pă- 
dure nestrăbătută, între cari 

58495. Marele Dicţionar Ceopraftc. Vol. 77, 
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mulţi corni și că cei întiiti lo- 
cuitori, fiind fugăriți de Turci 
S'ai adăpostit aici şi au făcut 
casele satului, tăind pădurea de 
corni, adică aşezîndu-se în corni; 
de aci, numele satului de Corni. 

Are o populaţie de 450 fami- 
lii, saii 1Soo suflete, din cari 
517 contribuabili, 

Are 2 iazuri, 1 moară de 
apă şi 1 fabrică de spirt. 

Are: 1 biserică, deservită de 
2 preoți și 2 cîntăreți; 1 școală. 
de băeți, cu 1 învățător, 1 mae- 
stru de pălării de pae și 60 
școlari şi 1 şcoală de fete cu 
1 învățătoare și 22 eleve. 

In acest sat e reşedinţa co- 
munei Corni, 

Vite: 676 vite cornute mai 
şi mici, 181 cai, 1365 oi, 3 bi- 
voli şi 508 mascuri. Loc. posedă 
264 stupi cu albine, 
„Sunt în sat 11 cîrciume; 12 
comercianți şi 16 meseriași, 

Corni, saz, jud. Covurluiii, așe- 
zat pe Valea-Smulţilor, pe un- 
de curge piriul Suhuluiul, în 
com. Măcișeni, pl. Zimbrul. Te- 
ritoriul săi are o întindere de 
1633 hect., din cari 479 apar- 
țin proprietăței mici, iar restul 
proprietăţei mari. Acest sat are 
o biserică, o şcoală și o moară 
cu aburi, 

Corni, saț, jud. Dimboviţa, plasa 
Ialomiţa, căt. com. Cornăţelul. 

Corni, sa, pe piriul Mireul, co- 
muna Corni, pl. Crasna, jud. 
Fălciii, situat în mijlocul pla- 

_toului pe care se află comuna, 
pe o mică vale ce se deschide 
numai către S., avind de 3 
părți locul ridicat, cu multe rîpi 
adinci, din cauza scursurilor de 

apă formate din ploi. Supra- 
fața, teritoriului ocupat numai 
de sat e de 145 hect, iara 
moșiei întregi, de 1319 hect., po-   
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pulate cu 320 familii, sai 1234 

suflete, din cari 260 contribua- 

bili, 

Locuitorii sunt moșneni, pose- 

dînd pămînt mult. Ei se ocupă cu 
agricultura și creșterea vitelor, 

cu cultura viilor și a livezilor; 

unii cu industria agricolă a lu- 

crurilor de prima necesitate : ro- 

tărie şi lemnărie; femeile, cu 

cultura gindacilor de mătase și 
felurite țesături de in, cînepă, 
bumbac și lină. Are o școală 
frecuentată de 30 elevi; 2 bi- 
serici, deservite de 2 preoți şi 

3 cîntăreţi, din care una făcută 
la 1770 și alta în 1884. In 
partea de S, a satului se află 
viile şi livezile locuitorilor, pe 
coasta dealului Gorgoloaci, 

Corni, sat, în jud. Neamţu, plasa 
Piatra - Muntele, com. Bodeşti- 
Precistei, pe moșia cu aceeași nu- 
mire. Are o populație de 447 
suflete, formînd 93 familii. 

Corni, saț, numit și Cornișori, pe 
moşia Corni-Rotunda, din com. 
Liteni, jud. Suceava. E așezat 
pe coasta dealului cu acelaşi 
nume. Numără 120 case, popu- 
late cu 118 capi de familie sati 
533 suflete (272 bărbaţi şi 261 
femei) din cari 5 evrei. Contri- 
buabili sunt 118. Locuitorii sunt 
gospodari. Vatra satului ocupă 
46 fălci şi 54 prăjini. Moșia e 
proprietatea d-lui Al. Virnav-Li- 
teanu. Dintre proprietarii vechi 
se țin minte Zoița Lupu Balș: 
şi loan Canta, de la care, la 
1548, trecu la familia Liteanu. 
Moșia e în întindere de 231 
fălci, 65 prăjini, din care 170 
cultivabile, 40 finaț și 21 prăjini 
nefolositor, In aceasta nu intră , 
şi pădurea, | , 

Improprietăriți, la 1864, sunt 
24 fruntași, şi pălmași şi 16 

codași, stăpînind 173 fălci și 
65 prăjini. 

+3
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Are o biserică, cu hramul 

S-ţii Voevozi, zidită de Zoiţa 

Balș la 1841, deservită de un 

preot şi 2 cîntăreți și împro- 
prietărită cu 81/ fălci; o şcoală 

rurală mixtă, cu un învățător, 

plătit de stat, înființată la 1890 

și frecuentată de 30 școlari. 

La 1803, «Corni, moșia d-sale 

“căminarului Iordache Balș, avea 

36 liuzi, plătind bir 376 lei pe 
an». 

Corni, deal, în jud. Covurluii, pl. 

Zimbrul, ce se pierde din ce în 
ce între piraele. Suhuluiului și 

Gerului pănă la Pechea. 

“Corni, «dza/, pe coastele căruia 

stă satul cu acest nume, jud. 

Suceava. 

Corni, moșie particulără, de 1144 

hect, în com. Măcișeni, plasa 
Zimbrul, jud. Covurluiii, 

Corni, moșie, în com. Bodeşti- 

Precistei, plasa Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. IE așezată pe lingă 

moşiile Bodești-Precistei, Ber- 

săști, Dobreni, Cîrligi. Arenda 

anuală se urcă la suma de 

400 lei. 

Corni, ziriaș, în com. Budești: 

Precistei, plasa Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. 

Corni (Măgura-cu-), măgură, 

“la E, comunei Belitori, județul 

Teleorman, înaltă de 8 m., largă 
la bază de şo m. 

Corni (Valea-cu-), va/e, plasa 

Ocolul, com. Preajba, jud. Dolj. 

Corni-de-Jos, sat, face parte din 
com. Corni, jud, “Fecucii. Așe- 
zat pe malul sting al Siretului, 

între valea' Dimboiul la N.-V., 

dealul Șonţului la E, și Ghili- 

meni la S.-V., departe de Tă-   

GR 

„tărești, reşedinţa comunei de I 

kil. și 860 m, 

Se desparte de Corni-d.-s. 

prin valea Dimboiul. 

Are o populațiune de 44 fa: 
milii, cu 189 suflete. 

Aci a fost o mănăstire sub 

numele de Joseni, proprietate 
grecească. 

Corni-de-Sus, sa/, face parte din 

com. Corni, judeţul “Tecuciii. E 

situat pe malul. sting al Sire- 

tului, la 1 kil. și 600 m. de- 

parte de reședința comunei. 

Are o populație de 120 fa- 

milii, cu 490 suflete, 

Aici se află o biserică, cu 

hramul Sf. Nicolae, făcută de 

obştea locuitorilor în 1798, re- 

parată în 1851 și 1878. Are 

8! fălci de pămînt, și e deser- 

vită de 1 preot şi 2 cîntărcţi, 

La $. de sat se află cite-va 

ridicături de pămint, cărora oa- 
menii le zic Cetăţelele. | 

Locuitorii sunt împroprietăriți 
după legea din 1864. 

Satul datează de vre-o 130 
de ani, 

La N.-V.. de Corni, pe localita- 

tea care astăzi se numește Țic- 

ma a fost o mănăstire care a 
existat pănă la 1864. 

Locuitorii satelor Corni-d.-j., 

și Corni-d.-s. se deosebesc de 

cei din apropiere prin îmbră- 

cămintea lor care seamănă cu 

aceea a locuitorilor din Tran- 
silvania. 

Corni - Unguri, saţ, în centrul 

comunei lEpureni, plasa Prutul, 

jud. Fălciă, în partea de V,, 

la distanță de 21/2 kil. de satul 
de reședință Epureni, situat pe 

dealul Corni. Suprafaţa satului | 

e.de 24 hect., cu o populaţie 

de 217 familii, 783 suflete, din 

cari 214 contribuabili, 

Locuitorii sunt de origine 

Unguri și de religie catolică. Se   

CORNILEȘTI 

crede că sunturmași din vechii 

locuitori strămutați din tirgul 

Benţa, ars de Tătari. În această 

localitate se făcea o cultură bo- 
gată de tutun, renumit în ca- 

litate, pănă la înființarea mo- 

nopolului de către stat. Aici 

ec o biserică vechie, deservită 

de 1 preot catolic şi 1 dascăl. 

Proprietatea moșiei e a sta. 

tului; ca a aparținut Episcopici 

de Huși, 

Cornianca, numire ce se mai 

dă satului Bobul, pl. Ialomiţa- 

Balta, jud, Ialomiţa. 

Cornii (Mărul-), dea/, în jud. 

R.-Sărat, pl. Orașului, comuna 

Andreiași. Se desface din cul: 

mea Țigma; se întinde printre 

piriul Valea-Neagră și afluentul 
săi piriul Corni; brăzdează par- 

tea de E. a comunei; este aco- 

perit cu păduri da corn, de 
unde și numele săii. 

Cornii (Piscul-), pî7/ de deal, în 

dosul :schitului Mărculești (Flă- 

minda), jud. Muscel. De aci, zic 

țăranii, ride Cornea (diavolul) 

de oameni, de cîte-ori își viră 

codița între casnici, între amici, 

făcînduiă a se sfișia unii pe alții. 

Cornileşti, sa/, pe moșia şi în 

com, Drăgănești, jud. Suceava. 

Așezat pe ambele țărmuri ale 

piriului Tirzia. Are 27 case, 

populate cu 32 capi de fam,, 

Saii 122 sufl., (63 bărbaţi şi 59 

femei), din cari sunt: 66 necă- 

„sătoriți, 44 căsătoriţi, 12 văduvi, 

Vatra satului ocupă 2 fălci. Bi- 

serica din “Tirzia și şcoala din 

Brusturi servesc şi acestui sat, 

Improprietăriți la 1864 sunt 16 

locuitori, stăpînind 47 fălci și 

40 prăjini. 

Inceputul satului s'a pus de 

un oare-care Cornilă, venit din 

Ardeal. i



CORNILOR (DEALUL.-) 

Cornilor (Dealul-). V. Dealul 
Cornilor, com. Epureni, pl. Pru- 
tul, jud. Fălciii. | 

Cornilor (Muchea-), co/ină, în 
com. Rușiavăţul, căt. Ursoaia, 
jud. Buzăii. Face hotar între mo- 
şiile Rușiavăţul. şi Ursoaia. 

Cornişani, cătun, ţine de com. 
Aninoasa, din pl. Gilortului, jud. 
Gorj. E situat în partea despre 
S. a cătunului Aninoasa, pe loc. 
şes. Are o suprafață de 693 
hect., din cari 202 hect. pă- 

„dure, 30 hect. arabile, 180 hect. 
finețe, 6 hect. vie, 6 heect. li- 
vezi de pruni şi 1 hect. izlaz, 

Are o populație de 44 fam., 
saii 176 suflete, din cari 41 con- 

tribuabili, împroprietăriți după 
legea din 1864. Locuitorii po- 

sedă: 22 pluguri, 45 care cu 

boi, 75 vite mari cornute, 4 cai,: 

99 oi, 10 capre și 39 rimă- 
tori. 

- Comunicaţia se face prin șo- 

seaua vecinală ce vine despre 
căt. Aninoasa, 

In cătun se găsesc 2 puțuri 
și 2 fîntîni. 

Cornişani, ea/, în partea de N.- 
“V. a comunei Groșerea, din pl. 

Gilortul, jud. Gorj, care se în- 

tinde în direcţiune S.V., for- 

mind Valea-Groșşerei. 

Acet deal, pe creastă, e a: 

coperit cu pădure și tufăriș, iar 

în partea despre sat e acoperit 

cu pruni şi vii, 

Cornişi, pădure, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Blahniţa; ţine de com. 
rur. Deveselul. 

Cornişorul, fost sat, lingă satul 
Corni, jud. Suceava, 

Cornişorul, fotar de pădure, în 

com. rur. Glogova, pl. Cloșani, 

jud. Mehedinţi. , 
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Cornişorul, s/inci mari de piatră, 
în com. Gura-Teghii, căt. Ar- 
găsălești, jud. Buzău, 

Cornişorului (Dealul-), dea, 
com. Sălcuţa, pl. Dumbrava-d.-j., 
jud, Dolj, înalt de aproape 20 
m. și acoperit cu semănături. 

Cornişul, deal, acoperit mai mult 
cu pădure de corni, jud. Iași. Se 
află în partea de E. a dealului 
Prosia, prelungindu-se de la N. - 
la S. între jud. Roman și com. 
Buznea, din pl. Cîrligătura. 

Cornişului (Dealui-), ea, jud. 

Botoșani, în partea de S.-V. a 
comunei Zlătunoaia, pl. Mileti- 

nul. Incepe de lingă mlaștina 

Morişca și se termină în Valea- 

Gornitului, 

Cornitul, zădure, jud. Tecuciii. 

E situată la N. de satul Corni- 

d.„s., com. Corni. 

Corniţei (Balta-), da/ză, în ora- 
șul Craiova, plasa Ocolul, jud. 
Dolj. 

Cornițelul, ziriiaş, jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-j., com. Părincea; 

iese din pădurea Corniţelul, și, 

după ce a scăldat satele Nă- 
nești și Părincea, se varsă în 

piriul Răcătăul, pe stînga lui. 

“Corniţelul, zăzre, jud. Bacăii, 

pl. Siretul-d.-j., com. Părincea; 
din care izvorește piriul Corni- 

- țelul. In:inderea sa este de şoo 
" hectare, 

Corniţelul, va/e, jud. Bacăi, pl. 

Siretul-d.-j., com. Nănești, în 

care curge piriiașul cu același 
nume, care formează în drumul 

săi două iazuri conținînd mulți 
“pești. 

Cornoaia, dez. E situat la E,   

CORNUL 

de satul Valea-Babei, comuna 

Crăești, pl. Stănișeşti, jud. Te- 
cuciii, - 

Cornoaica, /ocuință isolată, în 
„plasa Borcea, jud. Ialomiţa, pe 
malul lacului Călărași şi la mij- 

- locul drumului între oraşul Că- 
lărași și satul Ceacul. Se zice 
că aici ar fi fost odinioară sat, 

Cornoiul, zeser, jud. Brăila. E 
situat la S$. de iezerul Holerca, 

între Vilciul şi Băndoiul. 

Cornul, com. rur., din pl. Dum- 
brava-d.-j., jud. Dolj, la 45 kil. - 
de Craiova și 7 la kil. de reșe- 

dința plăşei, Viîrtopul. 

Se învecinește la E. cu com. 
Virtopul, la V. cu com. Oro- 
delul, la N. cu moşia Gubancea 
şi la S. cu com. Caraula. 

Terenul comunei este un mic 

platoi cu o înălțime cam de 
15 m, întrerupt de mai multe 
văi, între cari mai însemnate 
sunt: Valea-Cornului, cu: 0 în- 
dreptare de la V. la E; Va- 
lea-Mircei, continuaţie a Văei- 
Cornului spre V.; Padina-Adin- 
că; Padina-Balaurului; Valea-O- 
lariului și Valea-Drăgnăi. Prin 
cele mai multe din aceste văi curg 
mici piriiașe cu aceleași numiri. 

Comuna este udată de un 
mic. riuleț, numit Valea-Teiului, 

„care este format din reunirea a 
trei mici izvoare, din care cel 
mal mare se numește Padina- 
Balaurului; curge pe Valea-Ba- 
laurului și, după ce se unește cu 
alte mici izvoare, ia numele de 
Valea-Teiului, curge prin valea 
cu același nume, trece în com. 
Virtopul, apoi spre V. comunei 
Caraula, com. Rudari, Galicea- 
Mare, purtînd numele comunelor 
prin care trece; la eşirea sa din - 
comună se unește cu apa rîului 
Desnăţuiului care udă comuna 
spre S.



CORNUL 

Valea-Teiului primeşte, în stîn- 
ga, Pirîul-Olariului, ce curge prin 
valea cu același nume. 

Pe Valea-Cornului curge pi- 
riul cu același nume, adică pi- 
“riul Cornul, ce este format din 
mai multe izvoare şi care se 
pierde către com. Virtopul. Din 
com. Orodelul vine piîriul numit 
Valea-Mircei ce curge pe valea 
cu același nume și se pierde la 
capătul de E. al văei, 

Comuna își trage numele de 
la pădurea de corni ce acoperea 
platoul pe care este situată. In 

“ anul 1875 era unită cu căt. 
“Virtopul, azi comună deosebită. 
Se compune din două cătune: 

* Teiul, așezat pe platoiă. la 1800 
m. spre N. cătunului de reșe- 
-dință, Cornul. | 

In comună se găsesc trei bi- 
. serici, In căt. Cornul sunt 2 şi 
anume::una de zid, cu hramul 
Sf. Nicolae, zidită de 60 de ani, 
și acum aproape ruinată; iar 
cea-l'altă tot de zid cu hramul 

- Sf. Dumitru, zidită cam de 43 
de ani. Un preot oficiază suc-: 

- cesiv la cele două biserici din 
căt. Cornul. In căt. Teiul se 
află asemenca o biserică, cu hra- 
mul Sf. Gheorghe, zidită de a- 
cum 54 ani. Pentru biserica din 
Teiii se află un preot, doi cîn- 
tăreți și un paracliser, 

In comună, şi anume în căt. 

Cornul, se află o şcoală de băcți 

şi una de fete. Cea de băeți 

funcţionează din 1874. Localul 
ambelelor școli, a fost făcut din 

paiante, la anul 1880. 

Școala de băeți, în anul 1892— 

93, a fost frecuentată de 47 
copii din cătunul Cornul și de 
12 copii din cătunul Teiul. In 
vîrstă de școală sunt 20 copii 
de fie-care cătun. Școala de 
fete funcționează din 1889; este 
întreținută de stat. Are o în- 
Vățătoare. In anul 1892 — 93 
a fost frecuentată de 18 fete   
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din Cornul și de 4 din Teiul. 

Ai virsta de şcoală 26 fete din 

Cornul și 22 din Teiul. Știu 

carte 427 bărbaţi şi 13 femei, 

din care 338 în Cornul și 89 
în Teiul. 

Populaţia comunei este de 

1613 suflete (865 bărbați, 748 
femei), dintre care după legea 

rurală din 1864 sunt 120 îm- 

păminteniți, iar după cea din 
1879 sunt 20 însurăţei. 

Suprafața teritorului comunal 

este de 8170 pog., din care 
7328 pog. pămint arabil, 200 

pog. fineață, 180 pog. pădure. 
Cete de moșneni: Girlineni, 

Cirţulești, Murgulești, Corneni 

"îşi împart pămîntul arabil, afară 

de cel al. proprietarilor, 

Pădurea. Cornul compusă din 

cer, gîrniţă și stejar, aparține 

locuitorilor moșneni. 

Viile de 500 pog., pe moşia 

fie-cărui locuitor în parte, pro- 

duc vin negru foarte bun. 

Livezile de pruni ale moşne- 

nilor sunt toate în întindere de 25 

hect. Pe moșia d-lui Const, N. O- 

prescu se află o moară de aburi, 

Stine se găsesc pe pămîntul 
moșnenilor.“ 

Meseriași se găsesc: 4 fierari 

în Cornul și 2 în Teiul, 

In căt. Teiul și Cornul sunt cite 

2 cîrciumi. 

Locuitorii desfac productele 
la schela Cetatea. 

Comuna este străbătută de o 

cale comunală vecinală ce vine 

din Orodel de la V. și trece 

în Virtopul, după ce a străbătut 

comuna pe o lungime de 3 kil. 

Soo m. O altă cale comunală 

duce de la Cornul- Teiul la 

Caraula pe o lungime de ş kil. 
700 m. 

Veniturile comunei pe 1893— 

94 aii fost de 3538,63 lei și 
cheltuelile de 3187,56 lei. 

Vite: 219 vite mari cornute, 

149 oi, 4 capre și 26 cai,   

CORNUL 

Cornul, com. rur., jud. Prahova, 
plasa Prahova. S'a numit ast-fel 
pentru-că în vechime erai aci 
păduri întinse de corni. Com. 
datează din anul 1583 și s'a 
întemeiat de oamenii fugiți din 
diferite localități, de frica răz- 
boaielor. 

Este situată parte pe loc 
şes, parte pe deal și e udată 
la V. de riul Prahova, iar la E. şi 
S. de riul Cimpiniţa. Se află la 

- 39 kil. departe de Ploești, ca- 
pitala judeţului şi la 4 kilometri 
de Cimpina, reședința .plaiului. 

“Se compune din 4 cătune: | 
Cornul-d.-j., Cornul-d.s., Cîm- 

- pinița și. Frăsinet, avînd o po- 
pulațiune de 899 locuitori, 422 
bărbaţi și 477 femei. Sunt 14 fa- 
milii de ţigani, cari sc ocupă 
cu fierăria,. - 

Contribuabili sunt 354; case 
de locuit 448. | 

Pe lingă agricultură, locuitorii 
se mai ocupă cu zidăria, do- 
găria, dulgheria și facerea cru- 
cilor de piatră. Ei desfac pro- 
dusul muncei lor la: Găești, 
Cornăţelul, Bucureşti,  Ploeşti 
şi Pătroaia, 

Locuitorii sunt parte moş- 
neni, parte împroprietăriți după 
legea rurală din 1864. S'ai 
împroprietărit 179 locuitori pe 
moșia Cornul-d.-j., cînd li s'a 
dat 407 hect. pămînt. Ei aă: 
40 cai şi epe, 496 boi, 404 capre, 
442 vaci, 1521 oi și 490 porci. 

In raionul comunei, pe riul 
Prahova, este o moară ce are 
și o piuă; mai este o moară pe 
riul Cimpiniţa. 

Școala funcționează regulat 
de 10 ani. S'a frecuentat în 

anul școlar 1892—93 de 74 

copii, 48 băeți şi 26 fete, din 

numărul de 120 copii, (70 băeţi 
și 50 fete), cu vîrstă de școală. 

Cu întreținerea personalului, 
statul cheltuește anual ioSo 

lei. Știii carte 30 bărb. şi 10 fem.



CORNUL 

Suprafaţa comunei e de 1085 
hect. - 

Ape minerale sunt: în cătunul 
Cornul-d..j., în localitatea ce se 
numește La-Mori; în cătunul 

Cornul-d.-s., o altă apă ce iz- 
vorește din Valea-lui-Sărăcilă, 

Stupi sunt 14. 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 5 cîrciumari. 

Budgetul comunei prezintă 

la venituri suma de lei 6366 lei 

și la cheltueli suma de 5013 lei 
anual, 

In parte de S. a comunei 
eo singură șosea comunală, 

- care se uneşte cu șoseaua ju- 
„dețeană.. și înlesneşte comuni- 

"caţia între Cimpina şi Breaza- 
dj. 

E  brăzdată de dealurile: 
Cheia-lui-Grumazi, ce-i mai zice 

şi Vîrful-Girligii, în partea de 

N. şi E. a comunei; Virful- 

Gorunului; Streajiştea, Piscul: 

lui-Dobre, Linoiul, Oradia, îar 

în partea de E. a comunei, 

mai în tot lungul săii, se întinde 

un deal, numit Podul-Lat, pentru 

că d'asupra lui e un loc șes. Toate 

aceste dealuri servă de pășune. 

E străbătută de văile: Sără- 

cilă, Baliţa, Valea-Rea, - Vălce- 

lele. Valea-lui-Sărăcilă, Valea- 

Rea și Balița se varsă în Pra- 

hova, iar Vălceaua de la Văl- 
cele în riul Cimpiniţa. 

Se mărginește la N. cu com, 

Șotrile, la E. şi S. cu com. 
Cimpina și la V. cu comu- 

nele: Breaza-d.-j. şi Breaza-d.-s, 

Cornul, saș, în jud. Dolj, plasa: 
Dumbrava-d.-j., reședința comu-. 
nei Cornul. Are o populaţie de 
1308 suflete, (696 bărbaţi, 612 

femei), cari locuesc în 297 case 
şi 8 bordee. 

In sat sunt 2 școli, una de 

băeţi și alta de fete. Școala de 

băeţi funcționează din 1874, 

fiind întreținută de stat; e con- 
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dusă de un învățător. Loca- 
lul e construit din zid şi pai- 
ante în anul 1880. Are 2 clase. 
In anul școlar 1892—93 a fost 
frecuentată de 47 copii din 

Cornul şi de 12 din Teiă, sat, 

din com. Cornul. Şcoala de fete 
funcţionează de la Februarie 

1889 și e condusă de o învăţă- 

toare; școala e întreţinută de co- 
mună. Localul e construit de 

zid. In anul şcolar 1892—93 a 

fost frecuentată de 22 fete, 18 

din Cornul și 4 din Teiul. Cu 

“vîrstă de școală sunt 20 băeți 
și .26 fete. Știu -carte 338 lo- 

"cuitori. 

In sat sunt 2 biserici. Una |. 
de zid, fondată de vre-o 60 

ani, este aproape ruinată. Are 

hramul Sf-tul Nicolae. A doua 

e construită din birne și zid; 
funcţionează de vre-o 42 ani; 

are hramul Sf-tul Dimitrie, și e 

deservită de 1 preot, 

In sat se găsesc 4 fierari 
şi 2 cîrciumari. 

Cornul, ea/, între comuna Bo- 

teni şi Jugurul, pl. Argeșelul 
jud. Muscel. 

Cornul, zî7/ de «deal, în judeţul 

Prahova, raionul com. Ogreti- 

nul, plaiul Teleajenul. 

Cornul, dea/, la N. de comuna 

Bunești, plasa Ocolul, județul 
Vilcea. 

Cornul, foc de izvoare, jud. Ba- 

căi, plasa Tazlăul-d.-j., comuna 

Bărsănești, pe teritoriul satului 

Albile, de unde își are obirşia 
piriiașul Ruptura. 

Cornul, moșie particulară, în ju- 
dețul Dolj, pl. Dumbrava-d.-., 
comuna Cornul; aparține moș- 
nenilor. 

Cornul; sfoară de moşie, în ju-   

CORNUL-DE-SUS 

dețul Suceava, în întindere de 
265 fălci, mai mult pădure, care 

forma un trup cu moșia Stol- 
niceni Costandache. 

Cornul, pădure, în jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-s., din com. Bă- 

şăști, în întindere de aproape 

15 hect., proprietatea lui T. 

Gheorghiu. In acestă pădure 
domină bradul. Este supusă re- 
gimului silvic. 

Cornul, zădure particulară, în 

jud. Dolj, pl. Dumbrava-d.j., 

com. Cornul. Aparține moșne- 

"nilor, Esenţe: cerul, stejărul și 

girniţa, aceasta predominînd. 

Cornul, fonor, pe moșia Cervi- 

ceşti, com. Cucoreni, pl. Tirgul, 

jud. Botoșani. 

Cornul, afluent al Sireţelului, în 

comuna Lespezile, judeţul Su- 
ceava, 

Cornul, si/iște, în jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-., com. Cornul. 

Cornuli-de-Jos, sas, în jud. Pra- 

hova; face parte din com. rur, 
Cornurile, pl. Cimpul. 

Cornul-de-Jos, sa/, în jud. Pra- 

hova; face parte din com. rur. 

Cornul, pl. Prahova. Are o po- 

pulațiune de 402 locuitori (210 
bărbați și 192 femei). 

Cornul-de-Sus, sa/, în jud. Pra- 

hova; face parte din com. rur. 

Cornurile, pl. Cîmpul. 

Cornul-de-Sus, sas, în jud. Pra- 

hova; face parte din com. rur, 

Cornul, pl. Prahova. Are o po- 

pulaţiune de 272 locuitori (102 

bărbați și 170 femei). Se mai 

numesce de locuitori şi Poduri, 

pentru-că este situat pe un loc 

mai înalt de cît cele-l-alte.



CORNUL-DUMBRAVEI 662 CORNURILE 
  

Cornul - Dumbravei, pădurice 
de stejar, în com. Brădățelul, 
jud. Suceava. 

Cornul-Laiului, pădure de ste- 
jar, a școalelor din Tirgul.Fru- 

mos, în com. Viscani, jud. Su- 

ccava, 

Cornul-lui-Sas, foc, cu pădure, pe 
șesul și malul drept al Prutu- 
lui, spre E. de satul Perieni, 
com. Cirniceni, pl. Turia, jud. 
Iași. I s'a dat acest nume, fiind- 
că moșia Perieni, de aci, de lingă 
Prut, se ascuţește în forma unui 
corn; iar numele de Sas, pentru 
că în dreptul acestui loc, legenda 
zice că s'ar fi înecat în Prut 
un Sas, comandant al armatei 
Ungare, cear fi năvălit în țară. 

Adevărat este că în această lo- 
calitate a urmat războiti, însă nu 
între Unguri, ci între Leși cari . 
ai avut de căpetenie pe Po- 
toczki, și între Tătari cu Mol- 
„dovenii, cari ai ajutat pe Ște- 
fan-Vodă-Tomșa, contra lui Con- 
stantin, feciorul lui Iremia-Vodă, 
Se poate ca între Leși să fi 
fost vre-un comandant Sas, care 

„să se fi înecat acolo, în timpul 
acelui război. Aici au fost bă- 
tuți Leşii de către Tătari, iar 
Constantin-Vodă, căzind în mii- 
nele 'Tătarilor, și aceștia por- 
nindu-l în ţara lor pentru a-l 
duce Hanului, s'a înecat în apa 
Niprului, prăvălindu-se luntrea. 

Războiul acesta a avut loc 
la 7120 (1612). 

Un alt războiă a urmat la 
7I4I (1633), în timpul domniei 
lui Moise-Movilă. Coneţ-Potoczki, 
Hatmanul  Leşilor,  alungind 
Tătarii ce robise Podolia, i-a 
lovit aicea, luîndu-le toți robii, 
pierind și mulţi din ci. 

| Cornul-Luncei, prnct vamal, în 
com, Mălini şi reședința plășei 

Moldova-de-Sus, jud. Suceava,   

Pe aci sc trece la Homora și 
Câmpul-Lung în Bucovina. In 
jurul vămci sunt 4—ş case, din 
care una servă de reședință 
sub-pref. plășei Moldova-de-Sus. 

Venitul vamal pe anul finan- 
ciar 1896—97, a fost de lei 
8.286,20. Biuroul vamal de aci 
a fost înființat la 1 Ianuarie 1860, 

Cornul - Malului, 4//ă, judeţul 
Brăila, pendinte de com. Stăn- 
cuța, pl. Balta, situată la V. de 

Stăncuţa, în drumul spre Lacul: 
Rezii. Are 104 suflete, formînd 
23 familii, . 

Cornul - Malului, dea/, judeţul 

Brăila, situat spre S.-E. și la ş 

kil. de com. Lacul-Rezii, plasa 
Balta, în dreptul confluenței vi- 
roagei Puturosul cu Călmăţuiul. 

Cornul-Malului, pisc, com. Ce- 
tățeni-din - Deal, plaiul Dimbo- 
vița, jud. Muscel, 

Cornul - Măcinului, /oc, judeţul 
Brăila, unde Dunărea-Vechie la 

N. orașului Măcin, ia direcția 
spre V. formînd un cot. pro- 
nunțat. 

Cornul-Negru, sa, în centru și 

în partea de E. a com. Bivo- 

lari,, plasa Turia, jud. Iași, pe 

malul drept al Prutului, numit 

ast-fel de la o parte a terito- 

riului acelei localităţi, ce intră 

în riă în forma unuicorn. Are 

o populație de 44 familii saii 

153 locuitori romîni, cari se o- 

cupă cu agricultura și crește- 

rea vitelor. Proprietatea este 

pendinte de moșia Bivolari. Are 

puțină pădure de plopi și ră- 

chiți pe malul Prutului. 

Vite sunt 264, din cari: 14$ 

vite mari cornute, 22 cai, 30 oi 

şi 55 rimători. 

Cornului (Dealul-), ca, jud.   

Bacău, pl. Tazlăul- d.-s., com. 

Băhnășeni, situat d'a stinga pi- 
riului Solonţului. 

Cornului (Dealul-), /ra/, com. 

Titireciul, pl. Ocolul, jud. Vil- 

cea, în depărtare de 114 kil., 

spre $., de vatra satului. 

Cornului (Groapa-), poiană, co- 
muna Drajna-d.-s., plaiul Te- 
leajenul, jud. Prahova, 

Cornului (Piscul-), zise, com. 

Romanești, pl. Cerna-d.-j., jud. 
Vilcea. . 

Cornului (Rîul-), piriz, judeţul 
Bacăii, pl. Tazlăul-d.-s. Curge 

pe hotarul comunelor Băsăști 

și Polonţul și se scurge d'a 

dreapta Tazlăului-Mare. 

Cornului (Vadul-), Joc îso/at, 

foarte frumos situat, în com. 

Gura-Teghii, jud. Buzău, la ca- 

pul de N.-E. al renumitului | 

șes Rozila, d'asupra, Stîncei-lui- 

Vişan, unde se împreună Bisca- 
Mare cu Bîsca-Mică, 

Cornurile, co. rur., jud. Praho- 

va, pl. Cimpul. Este situată lingă 

riul Vitnăul, pe loc șes, la 25 

kil. departe de capitala. jude- 

țului şi la 2 kil. de reședința 
plășei. 

Se compune din 2 cătune: 

Cornul-d.-s. și Cornul-d.-j., a- 

vind o populațiune de 657 lo- 

cuitori romini, 318 bărbaţi și 

339 femei și 40 familii de ȚIi- 
gani, cari se ocupă cu fierăria. 

Capi de familie sunt 140 și case 

de locuit 161. 

In comună e o singură bi- 

serică, zidită la anul 1790 de 

Preotul Grigore, Despa, soția 

sa, numită și Presvitera și de 

Oprea cu soția sa Maria. A- 

ceastă biserică e deservită de 
un preot.



COROBANA 

“Locuitorii se ocupă numai cu 
agricultura. Fi s'aii împroprie- 
tărit la 1864, pe moșia d-lui 
“Gheorghe Cantacuzino, cînd li 
S'aii dat 400 hect. 

Locuitorii posedă: 62 cai, 57 
"€pe, 105 vaci, 5440i, 191 porci, 

afară de vitele trebuincioase! la 
„muncă. Ei desfac produsul mun: 
cer 'la Ploești. 

In raionul comunei, pe iazul 
Vitnăul, sunt 2 mori de măcinat, 

Școala există în comună de 

la 1874. Localul e proprietatea 
comunei. S'a frecuentat în a- 
nul 1892 de 28 băeţi. Copii 
în vîrstă de școală sunt 111, 
63 băeți și 48 fete. Cu întreţine- 
rea personalului se cheltuește 
anual 1080 lei, 

Toată comuna se întinde pe 
o suprafață de goo hect. ' 

Stupi cu albine sunt 53. 

Pămiîntul e prielnic la toată 
cultura. . 

Comerciul se exercită în co- 
mună de 2 cîrciumari. 

Budgetul pe ultimul exercițiu 
se ridică la suma de 3581 let și 

cheltuelile la 2193 lei. 

In comună sunt șosele co- 
munale ce-i înlesnesc comunica- 
ţia cu comunele Ciupelniţa și 
Drăgănești. 

“E .udată la V.-S. şi E. de 

riul Vitnăul. Se mărginește la E. 

cu căt. Baraitarul; la V. cu căt, 

Belciugul și com: Ciupelniţa; la 

S. cu com. Drăgănești și la N. 
cu un cimp întins. 

. 

Corobana, jiriz, începe de pe 
Suharăi, jud. Dorohoiii, plasa 
Prutul-d.-s., și sc varsă în Bașeii.' 

Corobanţa, zirii şi vafe, se în- 
tinde la S.-E. de satul Rafaila, 

"pl. Stemnicul, jud. Vasluiă. 

Corobanţa - Mare, va/e, se în- 
tinde la S. de satul Rafaila, pl. 

Stemnicul, jud.. Vaslui. 

“f 

Corobăile, com. 
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rur. şi sat, în 
jud. Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., 
la distanță de 59 kil. de orașul. 
Turnul-Severin, iar de Broșteni, 
reședința plășei, de 26 kil. E 
situată pe vale și deal. For-: 

comună cu satul Tres- 

tioara, avînd 70 locuitori, din 
cari 108 contribuabili, cari lo- 
cuesc în 1.40 case. Calitatea pă- 
mîntului este bună. Locuitorii 
posedă: 38 pluguri, 58 care cu 
boi, 9 căruţe cu cai. 

Stupi sunt 40. 
Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți. 
Budgetul comunei are la ve- 

nituri lei 804, iar la cheltueli 
580 lei, 

Vite: 400 vite mari cornute, 

400 oi, 22 capre și 360 rimă- 
tori. 

Prin com. Corobăile trece șo- 

seaua comunală . Slivileşti- Cos- 

măneşti-Corobăile-Dragotești. 

mează 

Corobăile, dea/, în com. rur. Sli- 
vileşti, pl. Văilor, jud. Mehe- 

dinți. 

Corobăneşti, saz, în județul Tu- 

tova, com. Avrămești, pe pi- 

riul Tutova, spre E. de satul 

Avrămeşti. Are 58 locuitori, cari 

locuesc în 13 case. 

Corobăneşti, zzoș:e, în jud. Tu- 
tova, plasa 'Tutova, com. Avră- 

mești. 

Corobeşti, cătun, al comunei Să- 

celul, pl. Amaradia, jud. Gorj. 

E situat pe valea numită Valea-. 

Mare, în partea de N. a cătu- 
nului de reședință, 

Are o întindere de 100 hect,, 

din cari 15. hect. arabile, 12 

hect. finețe, 3o hect. pădure, 
32 hect. izlaz și 4 hect. vatra 

satului. 

Are o populaţie de 25 familii, 

sai 140 suflete, din cari 20   

CORODUL 

contribuabili. Locuitorii posedă: 

4 pluguri, 10 care cu boi, şt 

vite mari cornute, 6 cai, 85 oi, 

27 capre şi 30 rimători. 
Sunt 6 stupi. 

In cătun se mai găsesc 1 puț 
și 1 fîntînă. 

Are 1 biserică, deservită de 

I preot și 1 cîntăreţ, 

Vezi com. Săcelul. 

Corobeşti, numire ce sc dă une? 
Zărp din comuna Conţești, pl. 
Argeşelul, jud. Muscel. 

Corobeţilor (Vălceaua-), văl 
cea, se varsă în riul Argeșelul, în 
dreptul moarci d-lui St. Perie- 
ţeanu-Buzăii,. com. Conţeşti, pl. 
Argeșelul, jud. Muscel. 

Corodeşti, saz, în plasa Tutova, 
jud. Tutova, pe pîriul Studinețul, 
în partea de N.a județului. Are. 
652 locuitori, din cari 84 știi. . 
carte; locuesc în 168 case. For- 
mează o comună (com. Coro- 
dești) cu cătunele Stincășeni, 
Drăcșeni, Chetrosul și Rugăria. 
In toată com. sunt 19or locui- 
tori, din cari 153 ştiii carte; 
396 contribuabili; 481 case, 
Mai tot teritoriul comunei este 
acoperit de dealuri înalte și pie- 
troase, Se cultivă aci viea, peo 
suprafață de S1 hect,, din cari 
36,50 hect. nelucrătoare şi live- 
zile cu pruni pe o suprafață de 
20,50 hect. Comerciul se face de: 
către 20 persoane. In Corodești 
sunt 3 biserici şi o şcoală pri- 
mară de băeți. 

Veniturile comunei sunt de 
5524 lei, 77 bani, 

Corodul, 4/asă, aşezată în par- 
tea de S. a judeţului Tutova, 
Și-a luat numele de la piriul 
Corodul (Corozelul), ce curge 
prin plasa Birlad, jud. Tecuci, 
și-și are izvorul în apropierea i 

acestei plăși.



CURODUL 

Se mărginește la E. cu plasa 
Tirgul, de care se desparte pe 
o mică distanţă prin piriul Je- 
ravăţul, iar de aci prin hotarele 
artificiale, ce le aii moșiele limi- 

trofe; la N.-V. cu pl. Pereschivul, 
de care se desparte prin riul 
Birlad și la S$. parte cu jud. 
Covurluiă şi parte cu jud, Te- 

cuciii, de care se desparte a- 

semenea prin hotarele artificiale 
ce le ai moșiile limitrofe, 

Pămintul acestei plăși este 
mai mult șes, ceea ce face ca 
în mai multe locuri să fie mlăș- 

tinos. 

Este udată în partea de N.-V. 
de riul Birlad, și în liuntru de pi- 

riul Jeravăţul, încărcat pe dreap- 
ta cu Piriiașul-Vinderei și Docan, 
iar pe stinga cu piîriiașul Fin- 
tinelele și Bălăbănești; de Ilo. 

bana, încărcat pe stînga de pi- 

riiașul Murgocii; de Birzota, 
încărcat pe stînga cu piriiașul 
Cetiiţuia, unită cu Recea, toate 

afluenţi ai Birladului. 
In această plasă, afară de ce- 

reale, se mai cultivă: tutunul, 
gindacii de mătase și viea, 
Această din urmă ocupă o su- 
prafață de 975,25 'hect. (din 
cari 111 nelucrătoare). Cultura 
livezilor cu pruni ocupă o su- 

prafață de 59 hect. 
Industria casnică este destul 

de dezvoltată. In deosebi este 
o fabrică de băuturi spirtoase, a 
cărei produse se exportă în toata 
țara şi chiar în străinătate şi 2 
mori cu vapori, i 

Comerciul constă în vînzarea 
productelor agricole și animale 
precum și' în aceea a băuturilor 
spirtoase. EL se face de 196 
oameni (din cari 146 Romini, 
34 Evrei și 14 străini) în 196 
stabilimente comerciale (din cari 
107 circiumi). 

Este străbătută de 2 drumuri 
mai principale: Șoseaua jude- 
țeană Birlad-Galaţi (20 kil. 33   
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m. în acest judeţ) ce trece prin 
comunele Bălăbăneşti și Rădeşti 
(vezi despre această șosea la 
Tutova, district) și un drum ce 
vine din pl. Tutova și Pereschi- 
vul şi trece spre S. prin com. 
Cerţeşti. 

Are 15 com. rurale, din cari 
cele mai populate sunt: com. 
Adam, Bălăbănești și Rădeşti; 

"28 sate, din cari cele mai popu- 
late sunt: Bălăbănești, Adam 
și Ciurești, 

Are o populaţie de 14247 lo- 
cuitori (din cari 1720 știii carte); 
sunt 3110 contribuabili; locuesc 
în 3848 case, 

Sunt 29 biserici, 15 școli pri- 
mare rur. de băieți și 1 de fete. 

Corodul, com. rur., jud. Tecucii, 
pl. Nicorești, compusă din 3 căt. 
Situată pe pirîul Corozelul, care 
străbate toate satele prin mijloc 
de la N. la N.V., departe de 
capitala jud. de 14 kil. și de a 
plășei de 29 kil. 

Are o populaţiune de 954 capi 
de familie, cu 4585 suflete, cari 
locuesc în 926 case. Sunt 926 
contribuabili, 

In com. se află 7 biserici: ş 
în Corodul, 1 în Blinzi și 1 în 
Brătulăști, deservite de 4 preoți 
și 6 cintăreți. Sunt 3 școli, 2 
de băeţi și 1 de fete: 1 în Co. 
rod, înființată la 1865, frecuen- 
tată de 128 băcţi, din 212 în 
virstă de școală; cea de fete 
înființată la anul 1572, e frecu- 
entată de 27 de fete, din nu- 
mărul de 207 în vîrstă de școală; 
a treia este în satul Blinzi, în- 
fiinţată în anul 1892, frecuen- 
tată de 29 copii, (28 băeţi şi 
1 fată) din numărul de 102 co- 
pii (54 băeţi și 48 fete) în vîrstă 
de şcoală, 

Locuitorii ati: 1321 boi, 458 
vaci, 177 cai, 103 epe, 19 ar- 
măsari, 4 asini, 3168 oi, s5Sca- 
pre, 4 tauri și 11 bivoli.   

CORODUL 

Vatra satului ocupă 18962 
hect, 

Veniturile comunei sunt de 
19000 lei. 

Intreaga suprafață a comunei 

este de 8925 hect. și 38 arii, 

Locuitorii desfac produsul 
muncei lor la orașul Tecuciti, 

în zilele de sărbători, 
Locuitorii din Corodul sunt 

vechi răzeși, iar cei din Blinzi 
şi Brătulești sunt împroprietă- 

riți la 1864. 

In raionul com. sunt 2 iazuri ; 

2 lacuri; 2 mori cu aburi, 
Tot în raionul cei sunt 2 

păduri: una la E. de satul Blinzi 
şi a doua la E. de satul Bră- 
tulești. 

In satul Corod se află o mo- 
vilă “naturală rotundă, situată 
la marginea de V. a satului, 
avind .o suprafață de 7 fălci și 
o înălțime de 100 m. 

Pe moşia Corodului la S. de 
sat:trece ridicătura de pămînt 
numită Troian, care merge spre 
S.-I:. în com. Puţeni şi de aci 
în jud. Covurluiii. 

Este străbătută de piriul Co- 
rozelul. 

Comuna este străbătută de 

o mulțime de drumuri; unul 

care vine de ln Tecuciii, altul 

care merge la Cărlomănești; iar 

satele între dinsele sunt legate 

prin drumuri naturale. 

Se mărginește la E. cu com. 

Smulţi (jud. Covurluii), la S.-V. 
c1 com, Matca, la S. cu moșia 

Cernicari, la V. cu Țigănești şi 

Negrilești, la N. cu com. Că- 

răpcești și Fundeanu (jud. Tu- 
tova). 

Corodul, sa, face parte din com. 

cu același nume, jud. Tecuciu, 

Cade la S. com., 14 kil. de- 

parte de orașul Tecuciii, spre E. 

E situat pe piriul Corozelul, pe 

o suprafață de 3857 hect. și 68 

arii și arc o lungime de 9 Kil.



CORODULUI (DEALUL) 

Are o populaţiune de 729 
capi de familie; 3560 suflete, 
locuind în 716 case. Sunt 628 
contribuabili. Locuitorii ai: 1053 
boi, 351. vaci, 124 cai, 72 cepe, 
2867 oi și 45 capre. 

Sunt 2 şcoli: una de băeți și 
una de fete. 

"Acest sat răzăşesc are 5 bi- 
serică: | 

1. Biserica, cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului. Este zi- 
dită în 1856 în locul alteia de 
lemn. S'a reparat în 1882 şi 
1886. De la cea veche ni s'a 
păstrat data 1772. 

2. Cuvioasa-Paraschiva, este 
făcută de locuitori în anul 1847, 
a ars în 1881 şi astă-zi reparîn- 
du-se din temelie, e în bună stare, 

3. Ion Botezătorul, făcută în 
1820 de locuitorii din Puţeni, 
cari mare parte fugiseră aici, 
S'a reparat în 1842 şi 1882. 

4. Sf. Nicolae este făcută de 
locuitori, în 1818. 

5. S-ţii Voevozi, care mai are 
și hramul Sf. Gheorghe, este fă- 
cută în 1875, în locul altei bise- 
rici de lemn. Se întreţine de 
locuitori, | 

- Corodul, ca comună, pe la 
„1820, depindea de jud. “Tutova. 

Satul. Corod își trage numele, 
probabil, de la pirtul Corozelul, 
ce străbate satul. | 

„Bătrinii spun că odinioară se 
„numea Oţelești şi era situat la S.- 

V. de unde este astă-zi. Desele 
năvăliri şi devastări tătărești și 

„turcești, ai. silit o- parte din 
locuitori să părăsească satul și 

„se așeze la N. judeţului pe pi- 
riul Berheciul, dind și satului. 
acesta numele de Oţelești, care 
se află actualmente în jud. Ba- 
căii și mai înainte a fost în jud. 
Tecuci; cei. rămaşi s'a re- 
tras. pe valea Corozelului, for- 

“mînd satul actual. Satul Corod 
datează dinainte: de secolul al 

XV-lea. 

- 68496. Marele Dictionar tiedarajie. ro 1 
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Corodului (Dealul-), dea, jud. 
Tecucii, la E. de satul cu a: 
celași nume; se întinde pănă la 
pădurea 'Blinzi, com. Corodul. 

Coroeșşti, com. rur., jud. Tutova! 
_pl. Pereschivul. Vezi Coroeşti- 

de.]Jos. - 

Coroeşti, sa, în jud. Tutova, pl: 
“ Simila, com. Bogdăniţa, pe pt: 
riul Bogdana, spre S.-V. de satul 
Bogdănița. Are 342 locuitori 
(din cari 18 ştii carte) și 76 
case. 

Coroeşti, /ocuiuță izolată, jud. 
Tutova, în pl. Tutova, 

Coroeşti-de-]os, sat, jud. Tu- 
tova, pl. Pereschivul, pe piriul 
Pereschivul, spre V. de Birlad, la . 

marginea jud. Are .388 locui- 

tori (din cari 22 ştii carte), și 
126 case. Formează o comună 
(com. Coroești) cu căt.: Coro. | 
ești-d.-s., Păcurărești, Fiţichești 
şi Putrezeni. | 

In toată com. sunt 919 locui- 
tori (din. cari 58 ştiii 'carte);. 

157 contribuabili ;.278 case. Te- 

ritoriul com. este mai mult de- 
luros. Se cultivă viea pe o su- 

prafață de 26 hect. și. prunii 
“numai pe o suprafață de 25 arii. 

Comerţul se face de 9 per- 

soane. E 
Are o școală primară de băcţi; 

în toată com. sunt 4 biserici. 

“Veniturile com. sunt de 9379 
lei, 11 bani. | 

Coroeşti-de-Sus, sas, în jud. Tu- 

tova, pl. Pereschivul, com. Co- 

roești, spre N. de satul Coroeşti- 

d.-s. Are 244 locuitori (din cari 
22 ştiu carte) și 80 case, 

Corogea, zii, în jud. Botoşani. 
Izvorește din pădurea moşiei 

Dobriceni; curge prin partea 

de V. a plășei Ștefănești şi for- -   
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mează mai multe iazuri; udă | 
comunele Dobriceni, Durneşti și 

Băbiceni; trece pe lingă mar- 

ginele de. V. a comunelor Bo- 

buiești și Ostopceni, intră apoi 

în comuna Ringhilești, în direc- 

țiune spre E. și se varsă în 
Prut, lingă Boroșeni, com. Rin- 

ghilești. Primeşte mai multe 

piriiașe mici, cari aduc apele a 
diferite iazuri, Mărguţa, Bigului, . 

Valea-Adincă, Hirtopul, Putreda, *! 

Valea-Bivolarilor, Fundoaia şi 

Valea-Cirligului, - din comunele 

Dobirceni şi Durnești. 

Acest piriă este trecut în 

cronicele vechi, sub numele 

de Corova. La gura acestui 

pîriii, era tăbărit cu oștile, Ște- 

fâniță-Vodă, fiul lui Bogdan, și 

nepot lui Ştefan-cel-Mare, cînd 

a întimpinat pe Albu, Suitanul, 

ce intrase în țară cu Tătari și 

o prăda: | | 

«Albul, Sultan, cu Tătari de 

la Perecop intrat-aii în Țeară şi 

aii înaintat pănă la Șerbanca 

din sus de Ștefânești (aceasta 
este satul Serbachi în Basara- 
bia, în dreptul satului nostru 

Damachi, com. Movila - Ruptă), 
iar Ștefăniță Vodă se afla cu : 

oastea gata, ce norocul cel bun . 

“Va prilejit la gura Corovei din 

jos de Ștefănești, și trecut:au 

. Prutul de aii apucat: pe Tătari * 

fără veste de i-a bătut și mulți 

S'aă înglodat în Ciuhru, anul 
7026 (1518), August 1$.» 

Corogea, gea/, în jud. Botoșani,. 

com. Ostopceni, pe moșia Dămi- 

deni, în partea de V. 

Corogea, dea/, în jud. Botoşani, 
com. Bobulești, pe .moşia Bo- 
“buleşti, în partea de V., măr- 
„Sinind valea şi pîriul Corogea. 

Corogea, as, format . din. pirtul 

” Corogea, lîngă satul Ilişeni, com. 

Ringbhilești, plasa Ștefănești, în 
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jud. Botoșani. Are o suprafață 
de 11 hect. Conţine peşte mult. 
Aici se află 2 mori de apă şi 
I cu aburi, 

Corogea, vaz, în jud. Botoșani, 
numită ast-fel de la piriul Co. 
rogea, care o udă dealungul. . 

Corogenilor (Apa-). Vezi Cu- 
rugea, piriiaș, comuna Răucești, 
plasa de Sus-Mijlocul, judeţul 
Neamţu. 

Coroiasca, firiiaş, în judeţul 
Prahova. Izvorește din Valea- 
Pirvulețului, pădurea Misleanca, 
și merge de se varsă în apa- 
Mislea, în dreptul com. ' Coco 
răști-Misli din plaiul Vărbilăul. 

Coroiata, /oc, cu o movilă mare, 
în jud, Bacăi, pl. Siretul-d.-s., 
com. Prăjăști. 

Coroiata, pădure, în jud. Bacăii, 
pl. Siretul-d.-s., de pe teritoriul 
com. Prăjăști. 

Coroiul, saz, în jud. Neamţu, com. 
Călugăreni, pl. Piatra-Muntele. E 
situat pe valea pirtului Largul, 
Are o populaţie de 36 capi de 
familie, saă 141 suflete, dintre 
cari: 79 bărbați și 62 femei; 
71 necăsătoriți, 64 căsătoriţi, 6 
văduvi; 12 ştii carte, 129 nu 
știi. “ Locuitorii se ocupă cu 
plutăria și agricultura. 

Coroiul, 0î7/ de dea, în jud. 
Bacăii, pl, Siretul-d.-s., comuna 
Tirgul-Gloduri. Face parte din 
seria ridicăturilor mici, care 
despart pir. Berheciul, de afluen- 
tele săi după dreapta, Duna- 
văţul. 

Coroiul, dea/, din care izvorește 
pîriul cu același nume, în com. 
Călugăreni, pl. Piatra-Muntele, 
jud. Neamţu.   

Coroiul, dea?, la V, de satul Plă- 
cinţeni, com. Giurgioana, pl. 
Zeletinul, jud. Tecucii. 

Coroiul, deal, spre N. de com. 

Ferești, făcînd limita între satul ' 

Tătărăni, din com. Telejna, pl. 
Mijlocul, jud. Vasluii, și satul 
Ferești, 

Coroiul, zrăpastie, în jud. N eamțu, 
pl. de Sus-Muntele, com. Vinăto- 
ri-Neamţului. E situată între Siîn- 
ca Caprelor (Căprioarelor) și 
muntele Sihla, alăturea. cu Schi- 
tul-Sihlei. 

Coroiul, 7as, cu moară, pe Zeletin, 
în raionul com. Boghești, pl. 
Zeletinul, jud. Tecucii, 

Coroiul, pădure, în jud. Bacăă, 
pl. Siretul-d.-s., de pe teritoriul 
com. Tirgul-Gloduri. 

Coroiul, pădure, ce se întinde de la 
moşia Ghioaca, com. Giurgioana, 
pănă la moșia Galbeni, jud. 
Tecuciii, 

Coroiul, Pirtiaş, în com, Călugă- 
reni, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu, care, împreună cu pâri- 
iașele: Bulatanul, Bargilele, for- 
“mează pirtul Largul. 

Coroleuca, dea/, pe teritorul 
satului Oneşti, com. Șipotele, 
pl. Bahluiul, jud. Iași, la poalele 
căruia se întinde valea cu ace- 
lași nume, pe care, se zice, în 

vechime a fost un sat, Acum 
pe acel loc este un iaz. 

Coroleuca, îs. (Vezi Coroleuca, 
deal, jud. Iași), 

Coroleuca, va/e. (Vezi Corolcuca, 
deal, jud. Iași). 

Coromislele, piri;aș, ce izvorește 
„din Deatul-Tablci și curge pe   

hotarul Transilvaniei, marginea 
comunei IHangul, plasa Piatra- 
Muntele, jud. Neamţu. 

Coropca, piriă, jud. Vasluii, pl. 
Fundurile, com. Scheia. E for- 

mat din mai multe izvoare mici, 

ce ies din pietrăriile despre S. 

a dealului Muncelul ; curge prin 

partea de: V. a satului Căpo- 

tești, avind direcția de la N. 

către S$. Se varsă în Stavni- 

cul-Sec. In timpul secetelor n'are 
apă. 

Coropceni, saf, în jud. Vasluiă, 
pl. Crasna, com. Ciorteşti, spre 
N. de satele Deleni și Ciortești, 

E situat pe dealul Coropceni, 
prin marginea căruia trece șo- 

seaua națională Iași-Vasluiă şi 

pîriul Cornari ce se varsă în 

Vaslueţ. Are “o suprafaţă de 

1538 hect., ale locuitorilor clă- 

caşi şi 1043 hect. proprictatea 

statului, în care intră și pădu- 

rea ce este spre N. pe o întin- 

dere de 529 hect. și care se îm- 

preună la N. cu pădurea din 

Poiana Cirnului, iar la E. cu 
pădurea Covasna, din jud. Făl- 

ciii. Are o populaţiune de 190 

.. familii, saă 573 suflete, din cari: 

4 familii Evrei, cu 20 suflete și 

16 familii igani, cu 60 suflete, 

Este o biserică, făcută de Ioan 

Becerii, pe la 1843, deservită 

de un preot şi un eclesiarh. 

Sunt 4 cîrciumi. 

Vite sunt: 283 vite mari cor- 

nute, 25 cai, 500 oi, 3 capre 

şi 30 rîimători, 

Locuitorii posedă : 32 pluguri, 

42 care cu boi şi 9 căruțe cu 

cai. Sunt 80 stupi de albine. 

Coropceni, dea/, pe care e așe- 

zat satul Coropceni, com. Cior- 

teşti, pl. Crasna, jud, Vasluiu. 

“Corotca-Pleşa, punct trigonome- 

tric de observaţie, de' rangul L-iă,
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în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe 
teritoriul com. rur. Cara-Orman. 
E. situat în partea vestică aplă. 
șii şi în cea S.-V. a coniunei, 
la 12 kil. spre S.-V. de satul 
Cara - Orman, pe malul stîng 
al braţului Sf. Gheorghe, la 3 
kil. spre S.-E. de îmbucătura 
girlei “Liteovul cu brațul Sf 
Gheorghe și la ş kil. spre N.-V. 
de cherhaneaua (pescăria) Cali- 
nova. Are o înălțime de 7 m. 
d'asupra apelor Dunărei, domi- 
nînd asupra ei pe o lungime 
de 18 kil. Este înconjurat de 
toate pârţile cu stuf băltos, 

Corotişca, ostroo, jud. Brăila, co- 
prins la S. între privalele Dimu- 
leasa şi Lunga, la N.-V. între 
Dunăre şi la NE. între priva- 
lele Lunga și Filipoiul. 

Este la S. de ostrovul Filipoiul 
şi de iezerul Paţiul. 

Corotişca, osfroz, jud. Brăila. 
E situat la S. de ostrovul Fili- 
poiul și iezerul Paţiul şi coprins 
la S. între Dimuleasa, Lunga și 
la NE. privalului Filipoiul. 

Corotişca, priva/, jud. Brăila, 

care pleacă din dreptul Ghece- 
tului, de unde se împreună Du- 
nărea-Vechie cu Dunărea-Va- 
poarelor, și se varsă în iezerul 

Paţiul, din comuna Chiscani. 

Corozelul, zir. și va/e, jud. Tuto- 

va. și Tecuci. Izvoreşte din valea 
com. Fundeanul (jud. Tutova), 
trece prin satele:. Brătulești, 
Blinzi, Corodul şi Matca, formînd 
mai multe iazuri; continuă spre 
S. prin pădurea Chicera și Do- 

rasca; tae calea fierată și șo- 

seaua națională Tecuciii-Galaţi, 

între Dorăști și Barcea, străbate 

satul Barcea-Vechie şi se varsă 

în localitatea numită Șesul, la 
S. de satul Barcea, în Bir- 

lad, în com. Barcea, pl. Birlad. 
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In timpul verei nu are apă; 
cînd plouă și mai cu seamă în 
timpul primăverei, vine repede, 
rupînd și stricînd tot ce găseşte 
în cale. 

Corozelului (Dealul-), deal, în 
jud. Tecuciti, la IE. de valea cu 
acelaşi nume, între satul Coro- 
dul și Valea-Corozelului, 

Corozelului (Valea-), va/e, ju- 
dețil Tutova şi Tecuciii. E si- 
tuată între comuna Blinzi și co- 
muna Negrilești, formînd ho- 
tarul între acestea. Incepe din 
com. Cărăpcești (jud. Tutova) 
și continuă spre S. pănă la sa- 
tul Matca, pl. Nicorești. 

Corpaci, sătișor. (Vezi Ruşi-Cio- 
mirtan, sat, com. Zamostia, pl. 
Berhometele, jud. Dorohoiii). 

Corpaci, /ea/, pe teritoriul com. 
Zamostia, pl. Berhometele, jud. 
Dorohoiă. 

Corşorul, com. rur., situată în: 
partea de S.-E. a plășei Ama- 
radia, jud. Gorj, și pe ambele 
maluri ale Oltețului. Se limitează 
cu com. Alimpești la N., Zor- 
lești și Roșia la V.,, Mateești din 
Vilcea, la E. și Alunul, tot din 

„ Vilcea, la S, 

E formată dintrun singur 
sat. 

Are o suprafață cam de 700 
hect., din cari 200 hect, arătură, 

5 hect. pădure și 490 hect. [i- 
vezi cu pășune. 

Are o populație de 150 fa- 
milii, saă 663 suflete, din cari 

132 contribuabili, toți moșneni, 

ocupîndu-se cu agricultura, 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

40 care cu boi, 2 căruţe cu cai; 

20 stupi. 

Vite sunt: 715 vite mari cor- 

nute, 75 cai, 185 oi și 284 ri- 
mători.   
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Venitul com. este de lei 783 
şi cheltuelile de lei 746. 

Comunicaţia în această com. 
se face prin șoseaua ce merge 
în lungul apei Oltețului, din co- 
muna Alimpești, treciad în co- 

muna Alunul din jud. Vilcea; 
prin drumul ce începe de la co- 
munele Matceşti şi Greci din 
Vilcea și trece prin Corșor, di- 
riguindu-se spre cătunul Becheni 
din com. Zorlești. 

În comună sint 2 mori pe 
apa Oltețului şi 34 fîntîni. 

Sunt 4 biserici, deservite de 

1 preot și 1 cintăreţ. 

Corşorul, deal, începe din căt, 
Becheni, care face parie din 
com. Zorlești, pl. Amaradia, jud. 

Gorj, și se termină în com. Col- 
tești, din pl. Gilortul, 

Cortehi, scursoare de apă, jud. 
Vlașca, ce vine din spre fostul 

"cătun Vai-de-Ei și dă în Dunăre, 

în dreptul satului Slobozia. 

Cortelul, dea/, în jud. Tulcea, pl. 
Isaccea, pe teritoriul com. rur. 
Somova. Se desface din dealul 

„Pietrosul, și anume din vârfal Mo- 
vila-Săpată; se îndreaptă spre 
E., avind o direcțiune generală 
de la S.-V. spre N.-E., brăzdînd 
partea estică a plășii și pe cea 
sudică a comunei, Se prelun- 
gește spre E. cu dealul Coa- 
zima. Are 140 m. înălțime, do- - 
minînd asupra șoselei județene 
Isaccea-Tulcea, și asupra dru- 
mului comunal Somova-Poșta. 
E acoperit cu finețe. 

Corzul, com. rur., în jud. Mehc- 
"dinți, pl. Motrul-d.-j.-Dumbrava, 
la distanță de șI kil. de ora: 
șul 'Turnul-Severin, iar de Stre- 
haia, reședința plășei, de 41 kil:; 
este situată pe trei dealuri și 
trei vălcele. 

Formează comună cu cătunul
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Părpăleşti, avînd 840 locuitori, 

“din cari 131 contribuabili, cari 
locuesc în 167 case. 

Calitatea pămîntului este bună. 

Locuitorii posedă: 40 pluguri, 

72 care cu boi, 10 căruțe cu 
cai. Sunt 40 stupi. 

Are o biserică, deservită de 1 

preot și 2 cîntăreți; o școală, 

cu un învățător, frecuentată de 
30 elevi și 2 eleve. 

Budgetul comunei coprinde 

la venituri suma de 2174 lei; 

iar la cheltueli 99o lei. 

'Vite: şgovite mari cornute, 30 

cai, 700 oi, 6 bivoli și 480 
rimători. 

Prin această comună trece șo- 

seaua vecinală' Bicleșul- Corzul- 

Stăncești. 

Văile mai principale în această 

comună sunt: Valea-Corzului, 

Valea - Părpăleștilor și  Valea- 
Chera, 

Dealurile sunt: Dealul-Chera, 

Corzul şi Părpălești. 

Pirae sunt: Piriul - Corzului, 

al-Părpăleștilor, al-Cherei şi al- 
Văei-Pristavului, 

Cîmpii sunt: Cîmpia-Țiganu- 

lui și Cimpia unde se află și 

pădurea Drăgoicea. 

In comună se află un şanţ 

ce seamănă cu un drum roman, 

_Şanț pe care oamenii îl numesc 
Valul-lui-Traian. 

Corzul, deal, în com. rur. Corzul, 
plasa Dumbrava, judeţul Mehe- 
dinți. 

Corzul, zirîi, ce se formează din 
izvoarele comunei rurale Corzul. 
După ce udă mai multe comune 
în jud. Mehedinţi, trece prin te- 
ritoriul comunei Bărboiul, în ju- 
dețul Dolj. In Dolj intră la com. 
Cernătești, pl. Dumbrava-d.-s. 
Curge prin Valea-Seacă sati 
Valea - Cernăteştilor ; se varsă 
pe malul sting al rîului Obe- 
deanca. 

Corzul, 
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vale, în com. rur. Corzul, 

pl. Dumbrava, jad. Mehedinți. 

Cosacul, finină, comuna Suteşti, 

plasa Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

Cosacul, pichez de graniță, 

jud. Mehedinţi, pe marginea 
Dunărei. 

Cosanda, /oc, în jud. Mehedinţi, 

pe care este așezat satul Co- 

sanda. 

Coscodia, za/e, în com. rur. Co- 

șovăţul-de-Dumbrava, din jud. 

Mehedinţi, pl. Dumbrava. 

Coseşti. Vezi Buda, pini, com. 

Brăeşti, pl. Cîrligătura, jud. Iași. 

Cosiţeni, saș, în marginea despre 
E..a com. Sirca, plasa Cîrligă- 

tura, jud. Iași, situat pe podiș, 

la sorgintea piriului Cosiţeni, 
pe o întindere de 4000 hect. 

Are o populaţie de 25 fam. sau 

108 locuitori. Are o biserică 

fără deservenți, 

Vite sunţ: 604 capete, din 

cari: 211 vite mari cornute, 12 

cai, 108 oi, 15 capre și 182 ri- 

mători. 

Cosiţeni, deal cu podiș, de-a 

dreapta piraielor Obrijanca şi 

Bahlueţul, din com. Sîrca, plasa 
Cirligătura, jud. Iași. 

Cosiţeni, 2;rî4, izvorește din dea: 
lul satului Cosiţeni, com. Sirca. 
pl. Cirligătura, jud. Iași, şi se 
varsă în Bahlueţ. 

Cosiţeni, sa?, face parte din com. 
Brăhăești, jud, Tecuciii. Situat 
pe coasta dealului cu același 
nume, la NE. com., 3 kil. şi 
16 m. departe de reședința co- 
munci, 

Are o populaţiune de 43 fa- 
milii, cu 165 suflete, locuind în   
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41 case. Copii în vîrstă de şcoală 
sunt 10 (5 băeți și 5 fete). 

Are o biserică, cu hramul 
Sfinții Vocvozi. Este făcută de 
un călugăr ce se numea Baia, 

și care este îngropat aici. 

Aici a fost schit de călugări. 
Pe la 1800 era numai o pădu- 
rice; satul s'a înființat pe la 
1508. 

Biserica cea veche s'a dări- 

mat. In locul ei, obștea locui- 

torilor a făcut alta în anul 1881. 

Cosiu-lol, dea/, în jud. Tulcea, 

pl. Babadag, pe teritoriul com. 

urbane Babadag. Se desface.din 

dealul Lauchi-Bair ; se întinde 

spre E., în o direcție dela N.-V. 
spre S.-I:,, brăzdiînd partea cen- 

trală a plășei şi nordică a co- 

munci; la poalele sale nordice 

merge şoseana națională Tulcea: 

Rabadag-Constanţa, iar la cele! 

sudice este așezat orașul Ba- 

badag; înalt de 185 m., dominînd 

orașul; este acoperit la V. cu 

păduri::și la E. cu pășuni. 

Cosimbeasca, /ac, în jud. Ialo- 

mița, pl. Borcea, pe teritoriul 

comunei Șocariciul. 

Cosîmbeasca, pădure, în jud. Ia- 

lomița, plasa Iulomiţa-Balta, co- 

muna Cosîmbești, situată pe 

țărmul drept al rîului Ialomiţa. 

Formează cu pădurea Gimbă- 

șani un trup de 120 hect., cu 

următoarele esențe: stejar, plop, 

ulm, și salcie. 

Cosîmbeşti, comp. rur., în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Ialomiţa-Balta. Este 

situată pe partea dreaptă a riu- 

lui Ialomiţa, între com. Bora şi 

Mărculești, la 45 kil. de Călă- 

rași, capitala districtului. 

Teritoriul com. are suprafața 

de 17750 hect. și se întinde din 

riul Ialomiţa, spre S., pe lunca 

riului Ialomiţa şi pe cîmpul! Bă-
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răgan, pănă mai spre S. de li- 
nia ferată Bucureşti-Feteşti. Co- 
prinde moșiile : Pisculeasa, com- 
pusă din sforile: Cotul-lui-Co- 
coloș, cu 1150 hect. şi Cotul: 
lui-Drăgan, cu 2000 hect., pro- 
prictate a statului, foastă pen- 
dinte de mănăstirea Radu-Vodă 
și care pe periodul 1888/1893 
a fostarendată cu suma de 26050 
lei anual; Popeasca, proprietate 
particulară, cu 1800 hect.; Co- 
sîmbeasca, proprietate a 'mai 
multor locuitori, cu ş100 hect., 
Cornăţelele, proprietate a sta- 
tului, facînd parte din moșia Bu- 
cu- Mătăsești, cu sooo hect.; 
Gimbășani, proprietate a mai 
multor locuitori, cu 2700 hect. 

Sunt împroprietăriți după le- 
gea rurală din 1864, 67 locui- 
tori; neîmproprietăriți se mai 
află 325 locuitori. 

Se compunedin satele : Cosîm- 
bești, Gimbășani și Popeşti şi 

din cătunele (tîrlele): Puţul-lui- 
Drăgan, Caşcaval, Treca, Poșta: 

Vechiă, Cornăţelele, Piciorușul, 

Dorojeanul, Ciurea, Cărarea, 

Capul-Moșşiei, Batalul și Socari- 

ceanca. Reședința primăriei și 

a judecătoriei comunale este în 
satul Cosîmbeşti. 

Populaţiunea comunei este de 

2395 locuitori, cu 446 capi de 

familie şi 1949 membri de fa: 

milie, sati 1314 bărbaţi și 1081 
femei. Toţi locuitorii sunt Ro- 
mîni, de religiune creştină orto- 

doxă. După profesiuni sunt: 791 
agricultori, 23 meseriaşi, 15 co- 
mercianţi, avind 13 profesiuni Îi- 
bere, 175 muncitori și 22 servi-” 
tori. Ştiii carte 889 persoane; 
nu știii 1306. 

Vite sunt : 903 cai, 1300 boi, 
5300 oi, 395 porci, 4 bivoli și 
1 asin. 

Sunt trei școli: una mixtă în 
Gimbășani și una de băeți și 
una de fete în Cosîmbeşti, cu 
180 elevi și 24 eleve şi cu   
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2 învăţători şi o învățătoare, 
din care un învățător retribuit de 
stat şi comună, iar cci-l'alți nu- 
mai de comună, 

Aci sunt trei biserici, cu trei 
preoți și șase dascăli. Comuna 

„are prevăzut pentru cler suma 

anuală de 792 lei. 

Prin partea de S. a terito- 
riului com. trece calca ferată 
București-Fetești. 

Budgetul comunei (1886/87) 
este de 6953 lei. 

Cosimbeşti, saz, în jud. Ialomiţa, 

pl. lalomiţa-Balta, pendinte de 

comuna cu același nume, Este 

situat pe malul drept al rîului 
Ialomiţa, peluncă. și sub coasta 

de N. a cimpului Bărăgan. 

Aci este reşedinţa primăriei 
și a judecătoriei comunale. 

Populațiunea satului este com- 
pusă din 250 familii romîni. 

Se află aici o şcoală de băeți 
cu un învățător și o școală de 

fete cu o învățătoare. 

In sat este o biserică deser- 

vită de un preot şi doi dascăli. 

Vite sunt: 456 cai, 580 boi, 

2000 oi, 220 porci, 3 bivoli 

și 1 asin. 

Coslegiul, co. rur., pl. Cricovul, 

jud. Prahova. Este situată lîngă 

rîul Teleajen, la 11 kil. depărtare 

de capitala județului și la 13 
kil. de reședința plășei. 

Se compune din 4 cătune: 
Coslegiul, Darvari, Radila şi 
Pantazi, (numit și Moara - Bălă- 
ceanului), avînd o populaţiune 
de 1087 locuitori (551 bărbați, 
536 femei), în care intră şi 1ș 
familii ţigani. 

Capi de familie sunt 239; 
contrib. 210 ; case de locuit 230: 

In comună sunt 4 biserici; 
una în Pantazi, reparată la anul 
1871; a doua. în Radila, re- 

parată în anul 1892: a treia în 

Darvari, fondată în anul 1824   
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și a patra în Coslegiul, fon- 
dată în anul 1826, și avind urmă- 

toarea inscripție: «Cu mila și aju- 
torul lui Dumnezcii, acest sfint și 
Dumnezeesc lăcaş s'a ridicat 
din temelie de d-lui Banul Con- 
stantin Bălăceanul şi de Dumnea- 
ei Băneasa Sultana Bălăceanca 
dimpreună cu fiii D-lor D. 'Biv- 
vel Constantin, Ștefan Bălă- 
ceanul și D-lui Grigore Bălă- 
cean“l, la moșia D-lor Coslegiu, 

spre slava şi cinstea Sfinţilor 
marilor Impărați Constantin şi 
Elena şi a sf. Adormiri a Maicii 
Domnului şi Sfinţilor marilor 
mucenici Gheorghe, purtătorul 
de biruinţiși Dumitru, izvoritorul 

de mir, la leatul 1826, în zilele. 

luminatului Domn Grigore Du- 
mitru Ghica Voevod și a prea 

"O sfinţitului mitropolit Chir 
Grigore, scriindu-se aceasta întru 

vecinica pomenire». , 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura. Produsul muncei îl des- 
fac la orașul Ploești. 

Locuitorii s'ati împroprietărit 
(în număr de 183), la anul 
1864, pe moșii particulare, dîn- 
du-li-se 757 hect. Ei ati 91 cai, 
308 boi, 174 vaci, 21 Bivoli, 
681 oi și 205 porci. | 

In raionul comunei sunt 2 
mori de apă, 

Şcoala există în comună din 
anul 1871. Localul e proprie- 
tatea comunei. Se frecuentă 
de 27 băeți şi S fete, din 
numărul de 144 copii (86 băeți 
şi 58 fete), cu virsta de școală. 
Cu întreținerea personalului se 
cheltuește anual 1080 lei. Știu 
carte 97 bărbaţi și 28 femei, 

Toată comuna are 'o supra: 
față de 2047. hect. 

Țuica se fabrică în comună 
pănă la 400 decal. anual în ter- 
men. medii, 

Stupi cu albine sunt 117. 
Comerciul se exercită în co- 

> mună de ş cîrciumari,
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Budgetul prezintă la venituri 
suma, de lci 5816,65 şi la chel- 
tucli lei 3866,16. 

Prin centrul comunei trece 
șoseaua spre Valea- Călugărească 
şi prin partea de N. calea 
ferată  Bucureşti-Ploești- Buzăti. 

E udată de riul “'Teleajenul, 

apa Vitnăului și Iazul. Morilor. 

Coslegiul, sa, face parte din 
com, rur. Coslegiul, pl. Cricovul, 
jud. Prahova. Are o populaţie 
de 330 locuitori (164 bărbaţi, 
166 femei). Aci e o biserică, 

fondată la anul 1836. 

Coslogeni, sa/, în jud. Ialomiţa, 
plasa Borcea, pendinte de. co- 
muna Dichiseni. Este situat pe 
țărmul stîng al Borcei, la 2 kil. 
spre V. de Dichiscni și la 3 
kil. spre E. de Roseţi-Volnaşi. 

Are o populație de 54 
familii. 

Aici este o biserică, 
Vite sunt: 50 cai, 150 boi, 

300 oi, 40 rimători, 5 capre 
Și 1 asin. 

Pe teritoriul. acestui sat, ce 
face parte din moșia Trimșeani, 
proprietate a statului, este, în- 
tindere de 259 hect. pădure de 
salcimi. 

Cosmăneşti, com. rur., în ju- 
dețul Mehedinţi, pl. Văilor, la 
distanță de 51 kil. de Turnul: 
Severin. E format dintr'un sin- 
gur sat. Are'o populaţiune de 
6oo locuitori, din cari 86 con- 
trib.; locuesc în 112 case. 

Calitatea pămîntului este bună. 
Loc. posedă: $ pluguri, 16 care 
cu boi, 2 căruțe cu cai şi 20 

"stupi. Ă 
Are o biserică, deservită de 

1 preot şi 2 cîntăreți. 
Budgetul comunei la venituri 

este în sumă de lei 763 şi la 
cheltueli de 662 ler. 

Vite: 300 vite mari cornute,   

260 oi, 20 capre, 200 rimători 

și O cai, 

Prin această comună trece şo- 

seaua comunală Slivilești-Cos- 

mănești-Corobăile, 

Cosmănești. Vezi Pogana, jud. 
Tutova. 

Cosmăneşti, dea/, în com. rur. 
Strimtul, plasa Văilor, judeţul 
Mehedinţi. 

Cosmăneşti, dea/, în com. rur. 
Drăgotești, plasa Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Cosmei (Valea-), za/e, care se 
întinde de la satul Glăvăneşti 
pănă la satul Poiana-lui-Stan. 
Pe această vale se află și dru- 
mul ce duce la satul Poiana. 

Cosmenilor (Dealul-), dea/, în 
jud. Neamţu, com. Dobreni, pl. 
Piatra-Muntele, situat pe moșia 
Almașul, 

Cosmescului (Piriul-) a/ucur 
al piriului Șăscuța-lui-Nicorici, 
jud. Suceava. 

Cosmeşti, com. rur., jud. Tecuciii, 

pl. Nicorești, compusă din ş că- 

tune: Băltărețul, Cosmeşti-din- 
Deal, Cosmești-din-Vale, Furceni 

și Satul-Noiă. 

Poartă această numire de la 

primul om care a locuit aici, 

numit Cosma, și care a venit 

de la satul Dobrotești, sat care | 

s'a dărimat de riul Siret, și era 

situat pe Lunca-Siretului, în co- 

muna Mărășești (jud. Putna). 

Comuna este așezată pe ma- 
lul Siretului, la o depărtare de 
13 kil. de capitala județului, în 

partea de V, 

Are o populație de şo2 capi 

de fam., saii 2150 suflete. 

In com. este o școală, care 

datează din anul 1865. Se fre-   
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cucntă de 105 copii (05 băeţi 

și 10 fete), din numărul de 268 

copii (126 băeţi şi 132 fete) în 

virstă de școală, 

Ştii carte 184 bărbați şi 18 
femei, 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea-Maicei-Domnului, zidi: 

tă în 1S64 de locuitori. In lo- 

cul ci a fost o alta pe carea dă.. 

rimat-o Siretul. Are 17 pogoane 

de pămînt arabil. Este deser- 

vită de 1 preot și 1 cîntăceț. 

Locuitorii îşi desfac produ- 
sele în orașul Tecucii. 

„Ei au: 661 boi, 425 vaci, 

119 cai și 1695 oi. 

Sunt împroprietăriți la 1864 

şi 1878 cu 3466 hect., din cari 

2470, pe proprietatea statului 
și 966 pe proprietatea IEpitro- 
piei Sf.. Spiridon din Iași. 

Suprafața întregei com. este 

de. 3466 hect., din cari: 93 

hect. vatra satului, 1893 hect. 

loc cultivabil, 364 hect. pădure, 

192 hect. loc sterp și SSI hect. 

pășune: | 

Este străbătută de la E. la V. 

de calea ferată Tecuciii-Mără- 

șești ; de șoseaua naţională, care 

leagă jud. Putna cu Tecuciii ; de 

mai multe şosele comunale: Cos- 

mești-lonăşești, Cosmești-Tecu- 

ciii și Cosmeşti-Movileni. 

E udată de Siret, numit Si- 

retul-Vechiii și Siretul-Noi, a- 

vind și Valea:Siretului, care cur- 

ge la.V. de com., formînd li- 
mita județului Putna. Pe dinsul, 
în raionul acestei com., se află 

podul de fier al căci ferate, pe 

care trece și șoseaua naţională 

Mărășești-Tecuciii. Inainte de a- 

cest pod, era un altul de lemn 

„numai pentru calea fer., iar pen-! 

tru şoseaua naţională era un 

pod de fier mai sus, în Ionășeşti, 

care a fost stricat de Siret. 

Veniturile com. ca și chel- 

tuelile sunt de 2818 lei. 

Se mărginește la N. cu com.
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Ionășești, la S. cu com. Movi- 
leni, la E. cu moșia orașului 
Tecuciii și la V. cu riul Siret, 

Cosmeşti, com rur,, compusă din 
cătunele Cosmești: Gurgueţi ai 
Eforiei Spitalelor Civile din Bu- 
„curești, Osebiţi-Blejeşti şi Mo- 
toful, din pl. Glavaciocul, jud. 
Vlașca. Este situată pe platoul 
dintre apele Cleniţia și Glavacio- 
cul. Printr'însa trece Vălceaua- 
Sirigului şi Valea-Plopului ce se 
varsă amîndouă în apa Glava- 
ciocul, chiar în acea comună, 
Aci sunt mai mulți moșteni a- 
fară de Gurgucţi. Satele cari 
compun această com. sunt de- 
parte între ele de aproape 2 kil. 

În 1886 erai aci 1211 sufl., 

din cari 253 contrib. Venitul 

com. în anul 1886 cra de 6563 

lei şi cheltuelile de 6771 lei; 

în anul 1887 venitul era de 
3161 lei şi cheltuelile de 2417 

lei. In 1887 s'a semănat în a- 

ceastă comună 1360 hect. cu 

diferite cereale. 
În Cosmești sunt două bise- 

rici: una în Cosmești-Gurgueţi,. 

cu hramul Sf. Filofteia şi alta 

în Blejești, ambele constituind 

parohia Cosmești. 

Aci sunt două școale, ambele 

- mixte, făcute de nuele lipite cu 
pămînt. La cea din Cosmești 

aii urmat în 1888: 29 băeţi și 

2 fete, din 62 băeţi și 3 fete 

în virstă de școală; la cea din 

Blejești ai urmat în 1888: 3o 

băeţi şi 6 fete, din 97 băcţi şi 

63 fete, în virstă de şcoală. 

Este departe de curea de ' 
56 kil., de Giurgiii 62 kil. 

de Obedeni, reședința plășei, de 
22 kil. 

In anul 1888 loc. posedau 

630 boi și vaci, 75 cai, 30 bi- 

voli, 2305 oi şi capre. Sunt în 

com. 7 circiumi, 

Cosmeşti, sat, jud. Roman, pl.   
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Siretul-d.-j., com. Onișcani, pe 
malul drept al riului Siretul şi 
puțin mai spre S-E. de satul 
Onișcani. Are 14 capi de fam. 
contrib., în tot. 5o loc., locuind 
în 8 case. Sunt 17 vite mari 
cornute. 

Cosmeşti, saţ, pe moșia cu a- 
celași nume, din com. Stolni- 

ceni-Prăjescul, jud. Suceava. FE. 
așezat pe albia piriului Hurmu- 
zul. 

Are o populație de 257 
capi de familie, sai 961 suflete 
(468 bărbaţi și 493 femei), din 
cari 37 străini. Contrib. sunt 
205. L.ocuesc în 250 case. In 
sat sunt: 2 ciobotari, 5 stoleri, 
3 fierari, 8 lăutari și 15 comer: 
cianți. Vatra satului ocupă 30 
fălci și 50 prăjini. Moșia e pro- 
prietatea d-lui Gr. M. Sturdza; 
e în întindere de 745 fălci, din 
cari 648 cultivabile, 45 pădure 

“şi luncă, 31 fineţe și 21 fălci 
loc nefolositor. Improprietăriți 
la 1864 sunt: 94 fruntași, 40 
pălmaşi și 58 codași, stăpînind 

516 fălci şi 40 prăjini. 

Drumurile principale sunt: la . 
Stolniceni-Prăjescu (8 kil.) și la 
Cihoreni (5265 m.) 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, zidită la 1459, deser- 

vită de 1 preot și 2 cîntăreți, 

și împroprietărită la 1864 cu 

8 fălci pămînt. Se crede că 

mai înainte a fost capelă să- 
- sească. 

Este o școală rurală mixtă, 

condusă de un învățător plătit 

de stat, înființată la 1865, avind 

10 prăjini pămînt în vatra sa- 

tului. E frecuentată de 32 elevi, 

din 44 băeţi și 38 fete în vîrstă 

de școală. 

Satul a fost întemeiat de un 

oare-care Cosma. Un document 

de la Constantin Racoviţă Voe- 

vod, din 1757, arată că popa 

Ion Pravilă de la Biserica din   
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Cosmeşti, Constantin Glotea și 

alţi, sunt trimiși să hotărească o 
hotărnicie de moșie după scriso- 

rile unui reclamant. 

In Cosmești și alte patru lo- 

calități, Constantin Cantemir face 

steaguri de lefegii ca să lupte 
contra Leșilor. | 

La 1803, «Cosmești și Năvră- 

„pești, a d-sale Visternicul Gri- 

goraş Sturdza, avea 116 liuzi, 

plătind bir 1496 lei anual, a- 

vînd și 8 liuzi de cei fără bir. 

La aceștia se mai adăogeaii 
breslașii ot tam 10 liuzi cu 96 
lei bir pe an». 

In Cosmești 'se află palatul 
familiei Sturdza, în parte restau- 
rat, pe frontispiciul căruia se 
citește: «...cu cheltuiala Vel- 
Logofătului Grigoraș Sturdza, fă- 
cut de Iosif Demosevici, leatul 

1816, Maiti 2». 

Cosmeşti, căfun, pendinte de co- 

muna Cosmeșşti, pl. Glavaciocul, 

jud. Vlașca. E situat pe coastele 
văei Sirigului și aparține moște- 
ilor. 

Venitul com. este de 10600 
lei. Locuitori în acest cătun 
sunt 112. Aci este biserica vechie, 
cu hramul Sf. Filofteia și şcoala 
comunei. 

Cosmeşti, mwmirea ce se da în * 
vechime, după cum se constată 

din documente, sazufui Iugani, 
din com. Mircești, pl. Moldova, 
jud. Roman. 

Cosmeşti, sfafie de dr. d. fi 
în jud. Tecuciii, plasa Nicorești, 
căt. Cosmești, pe linia .Mără- 
şeşti-Tecucii, pusă în circulație 
la 13 Sept. 1872. Se află între 
staţiile Mărăşeşti (11.5 kil.) şi 
Tecuci (7.4 kil.). Inălţimea d'a- 
supra nivelului mărei de 723.26, 
Venitul acestei stații pe anul 
1896 a fost de 129. 754 lei, ş 
bani,
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Cosmești, moșie, în jud. Tecuciii, 
proprietatea Sfintului Spiridon 
din Iaşi. Pe dinsa s'a împro- 
prictărit locuitorii satelor: Cos- 
mești - Vechi, Cosmești - Noi și 
Băltărețul, 

Cosmeşti-din-Deal, saţ, în ju- 
dețul Tecuciii; face parte din 
com. cu același nume. Situat pe 
stânga Siretului, la S. de calca 
ferată. 

Are o populație de 104 fa- 
milii, cu 416 suflete. 

Satul datează de la anul 1865, 
formîndu-se cu locuitorii din Cos- 
meşti-Vechi, cari erati expuși 

inundațiilor Siretului, care le 
dărăma casele. 

Aci este reşedinţa ;comunei. 

-. Satul are o şcoală, frecuen- 
tată de 105 copii (100 băeți și 
5 fete). . 

Acest sat este frecuentat în 
timpul verei, mai cu seamă în 
lunele Iunie și Iulie, de oră- 
şenii din Tecucii. In acest timp 
se formează un tren de plăcere, 
care merge pănă în malul Si- 
retului la satul Cosmeşti. 

Cosmeşti-din-Vale (Cosmeşti- 
Vechi), saţ, în jud. Tecuciii; 
face parte din com. Cosmești. 
E situat Ja N. comunei, în par. 
tea dreaptă a Siretului, la o 
distanță de 4 kil. departe de 

"reședința. 

Are o populaţie de 126 capi 
de familie, sai 515 suflete.. 

Copii în vîrstă de școală sunt 
37. (19 băcţi și 18 fete). 

Acest sat, pănă la 1864, a 
avut mai mulți locuitori; de 
atunci desele revărsări ale Si- 
retului dărămînd “malul în spre 
sat, o parte din locuitori s'aii 
mutat pe malul sting al Sire- 
tului, înființind satul Cosmești- 
din-Deal, iar cei-l'alți ai rămas 
dincolo de Siret în judeţul 

„Putna. |   
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Odată cu dărămarea caselor 

locuitorilor, s'a dărămat și bi- 

serica vechie, în locul căreia s'a. 
zidit alta în 1863, care s'a re- 
parat în 1887. 

Cosmina, munte, în jud. Bacăi, 
pl. Trotușul, pe teritoriul com. 
Bogdana. 

Cosmina, apă, în jud. Prahova, 

Izvorește din plaiul Vărbilăul, 
la N. de com. Cosmineie, curge 
de la N. spre S.-E. și se varsă 
în riul Teleajenul, în dreptul 
mănăstirei Zamfira. 

Cosmina - de - Jos, sas, în jud. 
Prahova, face parte din com. 
rur. Cosminele, pl. Vărbilăul. 

Are o populaţie de zor lo- 
cuitori (146 bărbaţi şi 155 fe- 
mei). Acest cătun se mai nu- 
mește Virtejari și Baracești. In 
sat se află o biserică de lemn, 
făcută de Emanoil Pangal, cam 
pe la anul 1800. 

Cosmina -de- Sus, sa/, în jud. 

Prahova; face parte din com. 

rur. Cosminele, plasa Vărbilăul. 

Are o populație de 457 lo- 

cuitori (225 bărbaţi și 232 fe- 

mei). Aci e reședința comunei. 

Acest cătun se mai numește și 

Săndulești, Scutari și Ciocracul. 

Are o biserică făcută de locui- 
tori la anul 1S19. 

Cosminele, com. rur., în. jud. 

Prahova, plaiul Vărbilăul. Se 

zice că datează din vremuri în- 

depărtate. | 

ste situată pe Valea-Cos- 

minci, la 36 kil. departe de ca- 

pitala județului și la 13 kil. de 
a plaiului. 

Se compune din 4. cătune: 

Cosmina-d.-s., Cosmina-d.-j., 

Poiana-Trestiei şi Podul-Ursului. 

Are o populaţie de 1161 lo- 

cuitori (544 bărbaţi. și 617 fe-   
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mei), din cari 2 familii de ţigani, 

cari se ocupă cu fierăria. 

In comună sunt 140 capi de 

familie; 199 contribuabili; lo- 

cuesc în 145 case, 

Are două biserici, una în Cos- 

mina-d.-j. şi alta în Cosmina: 
d.s., deservite de 2 preoți. 

Afară de agricultură, locui- 

torii se mai ocupă cu exploa- 

tarea pădurilor. 
Vite sunt: 137 cai și epe, 

562 vaci, 187 capre, 710 oi şi 

186 porci, 

Parte din locuitori sunt moş- 

neni; 125 sai împroprietărit 
la 1864, pe moșiile fraților Pan- 

gal, V. Sinescu, G. Popescu, și 

alții, când li s'aii dat 302 hect. 
pămînt. 

In comună este o moară pen- 
tru măcinat mălaiul. 

Are o şcoală, existentă de 8 

ani. S'a frecuentat în 1892 de 
48 copii (43 băeţi şi 5 fete). Cu 
întreţinerea școalei se cheltuește 

“anual 1080 lei. 

Știii carte 5 bărbați, 

In localităţile numite Sără- 
turi și La-Piatra sunt ape mi: 

nerale, cari conţin iod și pu- 

cioasă în mai mare cantitate. 

Țuică se fabrică anual pănă 
la 503 hectol. 

Gindaci de mătase se cul- 
tivă puţin; stupi sunt :20. 

Pămintul, fiind muntos, nu e 

prielnic la toată cultura, 

Comerciul se exercită «de 3 
circiumari. 

Venitul comunci este de 2496 
lei anual. | 

E brăzdată de plaiul Mili- 
cești, de dealurile: Strimbeni, 
Virful-Vici, muntele Rătundul, 

Gorganul şi Virful - Pietrei, pe 

care se cultivă porumb, creşte 

iarbă și sunt livezi de pruni. 

E udată de girlele Cosmina, 

Scutăreasca și Dumbrăveaua. 

Cosoba - Golescu, sa, în jud.
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Ilfov; face parte din com. rur, 
Cosoba-Trestieni, pl. Znagovul. 
Este situat la N. de Trestieni, 
pe malul drept al rîului Dim- 
Dbovița. Aci este reședința. pri- 
măriei, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
„7I9 hect. Are o populaţie de 
429 locuitori, 

D-l 1. Niculescu are 430 hect. 
şi locuitorii 285 hect, Proprie- 
tarul cuitivă 130 hect. (4 sterpe, 
95 izlaz și 200 pădure). - 

În raionul satului sunt 2 po- 
duri stătătoare, 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari, . 

Numărul vitelor mari e de 
311 și al celor mici: de 362. 

Cosoba-Hristii, sas, în județul 
Ilfov; face parte din com. rur, 
Cosoba-Trestieni, pl. Znagovul. 
Se întinde pe o suprafață de 
798 hect. D- C. Grădișteanu 
are 500 hect. și locuitorii 298 
hect. Are o populaţie de 383 | 
locuitori, 

Proprietarul cultivă 15 hect. 
(5 sterpe, So izlaz și 300 pădure). 
Locuitorii cultivă 240 hect. (14 
sterpe și 44 izlaz). 

Are o biserică, cu hramul 

" Adormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreț; o şcoală mixtă, 
frecuentată de 23 elevi şi. 6 
eleve, cu întreţinerea căreia ju- 
deţul și comuna cheltuesc anual 
1400 lei. Localul școalei s'a 

construit de comună. 

In cercul comunei e 1 moară 
cu apă și 4 poduri stătătoare. 

Comerciul se: face de 2 cîr-: 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

285 şi al celor. mici de 726. 

Cosoba-Trestieni, com. rur., jud. 
Ilfov, plasa Znagovul, situată la 

-V. de București, lingă rîul Cio- 
rogirla, 24 kil. departe de Bu- 

„curești. Stă în legătură cu că-: 

58495. dlarele Dicționar Geograjic, fol. 72. 

bai 

  

  
  

tunele Joița şi Brezoaia prin şo- 
sele vecinale. 

Se compune din satele: Co- 
soba- Golescu, Cosoba-Hristii şi 
Trestieni, cu o populație de 
1248 locuitori, cari trăesc în 
282 case şi un bordeiii. 
„Se întinde pe o suprafață de 
2140 hect. D-nii 1. Niculescu, 
C. Grădișteanu, P. Millo, ati 
1280 hect. și locuitorii 860 hect. 

Proprietarii cultivă 445 hect, 
(20 sterpe, 218 izlaz şi 597 pă- 
dure). Locuitorii cultivă 769 
hect. (43 sterpe și 48 izlaz). 

Comuna numără 288 contri- 
buabili și are un budget de 4659 
lei la venit. şi 4480 lei la chelt. 
In 1885 erai 253 contribuabili. 

In: comună sunt 2 biserici, 
deservite de 2 preoți (la Coso- 
ba-Hristii și Trestieni); o şcoală 
mixtă; 2 mori cuapă; 3 mașini 
de treierat cu -aburi; 10 poduri 
stătătoare. 

Numărul vitelor mari e de 
"981 (123 'cai şi cepe, 381 boi, 
456 vaci și viței, 16 tauri, 5 
bivoli), şi al celor mici de 1374 
(5 capre, 302 porci, 1069 oi). 
Dintre locuitori, 318 sunt plu- 
gari, 11 ai diferite profesiuni. 
Arătura se face cu 97 pluguri: 
SI cu boi și 16 cu cai. Locuitorii 
ai 183 care și căruțe: 149 cu 

boi și 34 cu cai, : 

Locuitori împroprietăriți sunt 
208 şi neimproprietăriți 127. 

Comerciul se face de 6 cir. 
ciumari, 

In raionul corn. se află o baltă. 

Cosoca, fădure. V. Pomirla, pă- 

dure, plasa Prutul-d..s., judeţul 
Dorohoiii. 

Cosorul, mov4/ă, jud. Brăila, la 
N. tirlei Coada-Encei, din co- 
„muna Silistrarul, 

Cosota, căfuu, com. Ocnele-Mari, 
“pl. Ocolul, judeţul Vilcea.: -   
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Cosota, zale, în comuna Ocnele: 
Mari, pl. Ocolul, jud. Vilcea. 
Se varsă în rîul Sărat care udă 

această comună. 

Cosovăţul, com. rur., în județul 
Mehedinţi, pl. Dumbrava, numit 

şi Cosovăţul-de-Dumbrava. E la 
depărtare de 62 kil. de Turnul- 
Severin şi situată pe Valea- 

„Coşcodiei, al căruia nume l'a 
purtat pănă la. 1864. 

Formează o comună cu căt, 
Plaiul, situat ca la 2 kil. spre 
V. de Cosovăţul, avind peste 
tot 100 contribuabili, 680 locui- 
tori, locuind în 125 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 
agricultura și creșterea vitelor. 

Calitatea pămîntului este bună. 
“Loc. posedă: 22 pluguri, 53 care 
cu boi,'4 căruţe cu cai;.40 

stupi. Aci este o biserică, de- 
servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reţi; o școală cu un învățător, 
frecuentată de 21 elevi; are şi 

o cîrciumă, o 

Vite: 400 vite mari cornute, 

450 oi, 16 cai și 390 rimători, 

Prin această comună - trece 

șoseaua comunală Albuleşti-Co- 

sovățul - Cosovăţul - de - Motru- 
Pluta. 

Această comună se află în- 
conjurată de toate părțile de 

pădurea statului Albuleşti. 

Spre S. de com. Cosovăţul, 

în pădurea statului Albulești, 
se află 'o poiană care poartă 
numele de Războinicul. 

Cosovăţul, com. rur., în judeţul 
Mehedinţi, plasa Motrul-de-jos, 
numită și Cosovăţul-de-Moutru. . 

„Se află la 66 kil. de -oraşul 
" Turnul-Severin.: E formată din 

satele Cosovăţul, Deleri şi 'Tirsa, 
avînd 169 contribuabili, cu 1100 
locuitori, locuind în: 206 case. 
„Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și creșterea vitelor. Ca. 

litatea pămîntului este bună.
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Locuitorii posedă: 69 plu- 
guri, 123 care cu boi, 16 căruțe 
cu cai; 96 stupi. Este o bise- 
rică, deservită de un preot și 
doi cîntăreți. 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 2003 lei, şi la chel- 
tueli de 1119 lei. 

Vite: 780 vite mari cornute, 
„800 oi, 41 cai, 4 bivoli şi şoo 

„ rimători, 

Prin această comună trece şo- 
seaua ce vine de la Cosovăţul- 

„de-Dumbrava și merge la Gura- 
Motrului, prin com. Pluta, 

- Cosovăţul, pădure, numită şi Pă- 
durea-Cosovățului, în jud. Me. 
hedinţi, pl. Motrul-d.-j., com. 
rur. Cosovăţul. 

Cosovăţul, za/e cu apă, în com. 
rur. Cosovățul, jud. Mehedinți, 

pl.. Dumbrava, care altă-dată se 
numea Coșcodia. 

Costache, Zraj, (prival), în jud. 
Ialomiţa, insula Balta, pe teri- 

„toriul comunei Cocargea, plasa 

„ Borcea. 

Costache (Privalul-lui-), &raș, 
(prival), în județul Ialomiţa, pl. 
Borcea, insula Borcea. Se în- 

tinde pe teritoriul comunelor 
Tonea și Roscţi-Volnași. 

Costache-Albu, cișwea, judeţul 

Tecuciii, situată într'o poziţie 

frumoasă, în - mijlocul pădurei 

Buciumenilor (com. Buciumeni), 
„pe drumul ce duce la Ploscu- 

țeni, în apropiere de mănăstirea 
Sihastrul, avînd o apă bună de 
băut. Imprejurul cişmelci se află 
mese rotunde, făcute de fonda- 
tor, al cărui nume îl poartă. 

Spre N. de cişmea, pe deal, 
se află o circiumă; aici fiind un 
loc înalt, se deschide o. vastă 
privire în părțile de N.S. şi 
V., văzindu-se cum șerpuește   
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Siretul în vale, precum și lunca 
lui cea frumoasă. 

Costache-Conachi. (Vezi com. 
Țigănești, pl. Nicorești, jud. 
Tecuciii). 

Costache-Negri, sat, în comuna 

Tulucești, pl. Siretul, jud. Covur- 

luiii, în partea vestică şi cea mai 

„depărtată de reședința comu- 
nală, în apropiere de comuna 

Conachi, Independenţa şi Bra- 

niștea. Acest sat e format din 

însurăței împămînteniţi la 1879 

și poartă numele marelui pa- 
triot Costache-Negri, originar 
din jud. Covurluiii. Numără 114 
familii. 

Costanda, saţ, în jud. Mehedinţi, 
pl. Cîmpul. E așezat în partea 
de N. a comunei Dobra, că- 
reia îi aparţine. 

Costaşul, pîrîă. Izvorește din pă- 

durea Văculeşti, trece prin com. 

Brăcșşti, pl. Coșula, jud. Doro- 

hoiii, și se varsă în Dolina, în 

jud. Botoșani. 

Costeasca, pumire, ce se mai dă 

moşie! Dimbroca, din com. Scur- 

tești, jud. Buzăti. 

Costei, saz, jud. Bacăii, pl. Sire- 

tul-d.-s., com. Buhociul, E si- 

tuat pe șesul Siretului, la o di- 

stanță -de 5330 m. de Buho- 

ciul-Mare, 

Are o populaţie de 42 fami- 

ii, saii 143 suflete. Vite sunt: 

3 cai; 142 vite mari cornute și 

45 porci. : 

Costeiul, /ac, în judeţul Buzăi, 

comuna Găvăneşti, ce se în- 

tinde d'alungul hotarului jude- 

ţului despre Rimnicul-Sărat, în- 

cepind de la movila Costieni și 
pănă în rîul Buzăul, Are: mult 

“stuf și pește. Cînd-riul Bu-   
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zăul vine mare, îi măreşte vo- 
lumul, apei producînd inundaţii. 
În timp de secetă seacă în mare 
parte. ” 

„Costeiului (Valea-), vaze, în ju- 
dețul Buzău, com. Găvănești. 

E acoperită de stuf şi fineață. 

Cind Buzăul vine mare, o i- 

nundă, - i 

Costeiului (Valea-), za/e, în ju- 
dețul Buzău, com. Săgeata. Iși 

ia începutul de la Dimbroca, 

com. Scurtești, şi în timp de 

ploae duce apa, 'ce se stringe 

într'însa, în lacul Costeiul,. . 

Costelea, zeser, jud.. Brăila, 'la 

N. privalului Coităneasa, pe ma- 
lul canalului Vilciul, din com, 

Stăncuţa, unit cu iezerul Cur- 
cubeul prin privalul Mutul, 

Costeni, com. rur., în partea de 
N.-V. a comunei Godineşti, pla- 

iul Vulcanul, jud. Gorj. E si- 

tuată pe.coasta dealului. Cos. 

teni, de Ja care și-a luat nu- 

melc, la 41 kil. de Tirgul-Jiului, 
capitala județului. Se compune 
din cătunele: Costeni și Celeiul. 

Are o suprafață de 663 hect., 
din cari 30 hect. pădure, 300 

hect. arabile, 200 hect. fineţe, 

75 hect. izlaz, 25 hect. vii, 35 

hect. livezi de pruni. 

Are o populaţie de 153 fa- 
milii, sai 9oo suflete, din cari 
130 contribuabili. 

Locuitorii posedă: 40 plu- 
| guri, și 55 care cu boi. 

Vite: 290 vite mari cornute, 

49 cai, 485 oi, 108 capre şi 

242 rimători, 

Sunt 28 stupi. 

Venitul comunei este de lei 

915, bani 60, iar cheltuelile re- 
prezintă aceeaşi sumă. 

Comunicaţia în această -co- 

mună, se face printr'un drum 

- ordinar, ne fiind încă şosea,
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care o pune în legătură cu că- 
tunul săă Celeiul. 

In comună sunt $ puțuri și 
$ fintîni, 

Are 1 școală, fondată la a- 
nul 1868, frecuentată de 5o de 
copii; o biserică de lemn, de- 

„servită de 1 preot şi 2 cîntăreți, 

Costeni, căfun, jud. Gorj, reşe- 
dinţa comunei Costeni. 

Are o suprafață de 520 hect,, 
din cari :3o hect. pădure, 180 

hect. arabile, 150 hect. fineţe, 
'55 hect, izlaz, ro hect. vii şi 
15 hect. livezi de pruni. 

Locuitorii sunt foști clăcași. 
Arc o populaţie de 9ş fami- 

lii, sati 603 suflete, din cari 3 
familii de Țigani. Sunt 84 con- 
tribuabili. Locuitorii posedă: 20 
pluguri şi 30 care cu boi. 

Vite: 180 vite mari cornute, 
26 cai, 335 oi, 85 capre și 132 
rimători. 

Sunt 16 stupi. 

In cătun sunt 5 puțuri și 6 
fintini, 

Are 1 biserică de lemn, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreț; 
1 școală, frecuentată de 45 c- 

Ievi şi 2 eleve, din 50 înscriși. 
In acest cătun 

multe urme de săpături în pă- 

mînt, de unde, se zice, că s'ar 

fi scos cărbuni de pămînt, pe 

cînd se extrăgca arama în Baia- 
de-Aramă, 

Costeni, sa/, în jud. Mehedinţi, 
pl. Motrul-d..s., com. rur. Cov- 
rigi, din pl. Văilor. 

Costeni, saz, face parte din com. 
rur. Izvoarele, pl. Teleajenul, 
jud. Prahova. Are o populaţie 
de 211 locuitori, 103 bărbaţi și 

108 femei. Cade. în partea de 

NE, a comunei. Are o bise- 

rică, fondată în- anul 1856, de 

Barbu Dimitrie Știrbeiii Voevod, 

cu bine-cuvintarea Episcopului 

Costeşti, com. rur., 

există mai 

  

675, 

sfintei Episcopii D. D. Filof. 
teii și osîrdia poporenilor că- 
tunului Costeni și altor făcă- 
tori de bine. 

pe apa Te- 
leornianul, jud. Argeş, pl. Cot- 
meana, A kil. de Piteşti. Se 
compune din satul Costești și 
căt. Teleasca, avînd împreună 
150 familii, cu 715 suflete. 

In com. se află o biserică, cu 

hramul Adormirea, deservită de 
un preot, un cîntăreț și un pa: 
racliser; o școală primară ru- 
rală; o moară cu aburi; 9 cîr- 
Ciumi, Aici este reședința sub- 
prefecturei plășei Cotmeana și 
de la 1882 şi a plășei Gălăşe- 
şti, precum și: reședința jude- 
țului de ocol a acestor două 
plăși întrunite. Tot aici este sta- 
ţia căei ferate, de unde se bi- 
furcă liniile, una la Slatina-Cra- 
iova cete. şi alta la Ruşi-de- 
Vede- Turnul - Măgurele și un 
biuroii telegrafo - postal, înfiin- 
țat la 4 Decembrie 1893, al că- 
rui venit pe anul 1896—97a 

fost de lei 4053,40. 

Budgetul com. pe anul 1882— 
83 a fost de 2463 lei la veni- 
turi și de 2371 lei la cheltueli, 

După o publicație oficială 
(1857) această com. numără 176 
contribuabili și are un budget 
de 3113 lei la venituri și de 
2453 lei la cheltueli. 

Prin această com. trece şi şo- 
seaua judeţeană Pitești-Turnul- 
Măgurele. 

Comuna Costeşti este un mic 

centru comercial, mulţumită îm- 

prejurărei că aci se află bifur- 
caţia căilor ferate spre Turnul: 
Măgurele și Craiova. 

Numărul vitelor a fost în a- 
nul 1887 de 704 capete vite 
mari (620 boi şi. vaci, 70 cai, 

14 bivoli) şi de 2385 vite mă- 

runte (2250 oi, 20 capre și 115 
rimători).- 
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Costeşti, cop. rur., în partea de 

N. a plășei Tirgul, jud. Boto- 
șani, la 15 kil. de oraşul Bo- 

toșani, E situată pe valea Sicna 
și dealurile ce mărginesc pi- 

riul Sicna pe ambele părți. Se : 
compune din satele: Costeşti, 

Cotirgaci, Nicşeni și Teişoara, 

Are o suprafață de 4914 hect. 
și o populaţie de 932 familii, 

saii 3527 suflete, din cari 649 

contribuabili, cari locuesc în 820 
„case, 

Locurile cultivate aii o întin- 
dere de 4397 hect. Sunt mici 
rediuri de păduri pe moșia sta- 
tului Teișoara în întindere de 
38 hect., iar vii sunt ş! hect. 

Vite: 4863 vite mari cornute, 
558 cai, 3076.0i, 1032 porci -- 
şi I4.capre. 

Sunt 535 stupi cu albine, 

Comuna e străbătută. de pi-: 
riul Siena; are 7 iazuri cu 45; 

hect. stuf; 6 mori de apă. 

Calea judeţeană Botoșani-Să- 
veni trece prin această comună. 

Are 4 biserici, deservite de 
4 preoți și 6 cîntăreţi; 1 şcoală, 
condusă de 1 învățător și fre- 

- cuentată de 174 şcolari, 

Budgetul comunei este de 
10255 lei la venituri .şi 10000 

Ici la cheltueli.. Ne 

In com. sunt: 10 ciîrciumi; 

12 comercianți; 17 meseriași, 

Costeşti, com. rur., 

zău, pl. Cîmpului, E situată pe 
ambele maluri ale rîului Călmă- 
țuiul, la o distanță de 13 kil. 
de Buzăii. Hotarul, la N. în. 
cepe din pădurea Spătarul și 
pe hotarul moşiei Protopopeasca 
urcă în pădurea Frasinul, de 
unde se lasă pe apa Negreasca, : 
pănă în moșia Odaia-Banului; 
la E., apucă pe hotarul moșii 
Gherăseni, pe care merge suin- 
du-se, pănă în Drumul-Sării; la | 
S., atinge puţin hotarul moșiei 
Cioranca şi se urcă, la V., pe 

în jud. Bu
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hotarul moșiei Stilpul, pănă a- 
junge în pădurea Spătarul. 

Suprafaţa comunci e de 3740 
hect., din cari: 2617 hect. a. 
rabile, 137 hect. pădure, 131 
hect. fineață, 725 hect. izlaz şi 
130 hect. sterp. . | 

Proprietăţi însemnate sunt: 
Costeşti, Pietrosul, Floreasca 
saii Gomoeşti, Budișteni și Chir- 
culeşti sati Protopopeasca, toate 

"particulare. Terenul e șes, în- 
trerupt puțin de malurile Căl- 
mățuiului, de cite-va movile, de 
apa Călmățuiului și de alte cite-va 
viroage. Se fac aci semănături 
întinse. Are două stine. Comuna 
e pusă în contact cu orașul prin 
șoseaua judeţeană Buzăă-Urzi. 
ceni şi cu com. Gherăseni prin 
şoseaua vecinală Costești-Ghe- 
răseni, afară de alte drumuri 
naturale ce o străbate, din care 
mai important, e Costești-Mo- 
vila-Banului. | 

Vite sunt: 582 boi, 431 vaci, 
193 viței, 2 bivoli, 159 cai, 273 
epe, 43 minzi, 2350 oi și 348 
porci. 

Stupi sunt 15. 
. Comuna e formată din cătu- 

nele : Budișteni, Costești, Go- 
moești, Groșani şi Pietroșul, 

Are o populație de 1520 1o- 
cuitori, din cari: bărbați însu- 

„rați 356, neinsurați 24, văduv 
13, băeți 440; femei măritate 
356, văduve 29, fete 302. Lo- 
cuesc in 369 case. Meseriași 
sunt: 1 lemnar și 3 fierari, 

Sunt 311 contribuabili, din 
cari 17 comercianți. | 

Veniturile com. sunt de lei 
4220.82 anual, 

Este o școală în căt, Cos- 
teşti, frecuentată de 64 elevi, 
Carte știi 78 locuitori, 

Sunt 4 biserici, deservite de 
4 preoți, 4 cîntăreţi și 1 para- 
cliser. Catedrala e cea cu hra- 
mul Sf. Impărați. 

Circiumi sunt 9.   
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Costeşti, comp. rur., jud. Dimboviţa, 
pl. Bolintinul. Această comună 
e situată pe cîmpie şi udată în 
raionul săi de piriul Răstoaca 
preste care se află un pod. Este 
la o mică distanță spre V. de 
com. Titu. Se compune din 
trei cătune: Costești-Vatra, sati 
Costești-din-Vale, Puţul-cu-Sal- 
cia şi Bucuroaia. Are o popu- 
laţie de S1o loc. Pămîntul e aci 
fertil. Vite sunt puţine. 

Are o biserică „Şi o școală. 
In coprinsul comunei este un 
eleșteii al proprietarului și la o 
mică distanță, spre V., se află 
riul Argeșelul. “Tot în cuprinsul 
acestei comunei este o vale mică 
ce se numește Valea-Cobia, care 
are peste ca un pod și care 
nu trebue confundată cu Valea- 
Cobia, din pl. Cobia. Costeşti 
se învecineşte la E. cu com. 
Titu, de care se desparte prin 
piriul Şuţa şi pădure, și cu care 
se leagă prin șosea comunală; 
la V. cu Jugureni, pl. Cobia, 
despărțindu-se prin Argeșul și 
unindu-se prin șosea comunală ; 
la S. cu com. Mărunţișul, des- 
părțindu-se prin pîriul Răstoaca. 

Costeşti, co. rur., în jud. Me- 
hedinţi, pl. Cloşani, la distanţă 
de 41 kil. de orașul Turnu-Se- 
verin, iar de Baia-de-Aramă, re- 
şedinţa plășei, de 28 kil. E si- 
tuată la poalele dealului Bănia. 
E formată dintr'un singur sat. 
Are o poziție strategică, fiind în- 
chis de toate părțile de dealuri; 
nu are de cit o cheie sati strîmp- 
toare, pe unde este un drum 
pentru mersul carelor şi trăsu- 
rilor, şi prin care se scurge Pi. 
riul-Costeștilor, ce-și ia sorgintea 

din Furcitura-Băniei. 
Are o populație de ş28 lo- 

cuitori, din cari S$8 contribua- 

bili; locuesc în 116 case. 

Locuitorii posedă: 8 pluguri, 
7 care cu boi și 1 căruță cu cai.   
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Sunt 117 stupi. 
Are o biserică, deservită de 

I preot, -2 cîatăreți Şi 1 para- 
cliser. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri $37 lci și la cheltueli 
618 lei. 

Vite sunt: 308 vite mari cor- 
nute, 441 capre, 185 cai, 400 oi 
și 236 rimători,. | 

Costeşti are o şosea comu- 
nală, ce vine în șoseaua Prejnei 
și se leagă cu șoseaua Baia-de- 
Aramă. 

In această comună, se zice, a 

fost o luptă în 1So7, luna Ia- 
nuarie, între un corp de Turci, 
cari jefuiseră plaiurile Cloșani și 
Cerna, conduși de Aga-Arghir, 
și la întoarcerea lor spre Ada- 
cal€ s'aii abătut la com. Costeşti - 
spre a jefui pe preotul comunei, 
anume Macu. Ati rămas noap- 
tea acolo. In timpul acesta se 
trimesese din Cerneţi, de către 
autorități, un corp de armată, 

compus din Ruși şi Sirbi, sub 

conducerea unui căpitan numit 

Jifcu, care ajungîndui în această 
comună, s'a luptat cu dinșii, 

După trei zile, Turcii s'aii re- 

tras în Adacal€, iar corpul tri- 

mes contra lor, cu căpitanul 

Jifcu, s'a întors la Cerneţi, unde 

căpitanul Jifcu fiind rănit, după 

șase zile, a încetat din vicață. 

Frica ce a produs lupta aceea, 

în Turcii din Adacale, a făcut | 

ca să înceteze pentru un timp 
oare-care jafurile din pl. Cerna 
și Cloșani,. 

Costeşti, com. rur., pl. Horezul, 
jud. Vilcea, compusă din şase 
cătune: Costești, Văratecile, Cio- 
robeşti, cu mahalaua Gămeşti, 
Petreni, Negrulești şi Bistriţa, 

cu mahalaua Țigănia.. 

Și-a luat numele de la riul 

Costești și de la coastele ce o 

înconjoară. Este situată la poa- 

lele munţilor Arnota şi Buila,
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pe riurile Bistriţa şi Costești, la 
30 kil. departe de capitala ju- 
dețului și la 25 kil. dea plășci. 
Are o populaţiune de 2476 lo- 
cuitori, în care întră şo fam. de 
Țigani. Capi de fam. sunt ş24: 
contrib. 475; case de locuit 600. 

In comună sunt 7 biserici, 2 
mănăstiri (Bistriţa. și Arnota) și 
1 schit (Păpușa). 

Parte din locuitori se ocupă 
cu dulgheria. Produsul muncci 
îl desfac la tîrgul ce se face la. 
Horez în fie-care săptămînă şi 
mai rar la Riureni, Vaideeni și 
Rimnic. 

Vite sunt: 272 cai, 178 cepe, 
412 boi, 725 vaci, 385 viței, 4375 

'0i, 165 capre și 733 porci. 
Pe riul Bistriţa sunt 35 pive 

și 15 mori, (parte pe riul. Bis- 
trița, parte pe riul Costeşti) şi 
un herăstrăii pe rîul Costești. 

Locuitorii, în număr de 437, 

S'aii împroprietărit la 1864 pe 
moșia statului Costeşti, cînd li 

S'aii dat 1438 hect. pămînt. 
De această comună aparțin 

munţii: Arnota, Scînteia, Buila, 

Piscul cu-Brazi, Piscul-cu-Ignat, 

Cacova, Zănoagele, Clăbucetul, 

Cocora, Curmătura-Rudeanului, 
Comarnicul, Govora, Piscul-Lung 

şi Ionașcul. Ei se întind la N. 

comunei Costeşti. Munţii Arnota, 

și Buila merg de se pierd prin 

dealurile comunei, iar cei-l'alți 
vin mai departe de comună, la 

10—35 kil. depărtare. Ei ati 

direcțiunea de la N. către S,, 

ca ramuri despărțite din ra- 

mura principală, numită Parin- 
gul. 

Acești munţi sunt acoperiți 

cu păduri seculare de fagi și 

brazi; pe platourile de pe 

„ coamele lor se întind frumoase 
cîmpii, pe cari pasc în timpul 

verei o: mulţime de. turme de 

Oi, cai, vaci, etc. Pe aci se află 

şi o mulțime de stîne unde 

crescătorii de vite fabrică brin-   

zeturi foarte bune. Astfel de 
stînc sunt: 2 în muntele Scîn- 
teia, 3 în Piscul-cu-Brazi, 2 în 
Piscul-lui-Ignat, 2 în Zănoage, 
4 în Comarnic, 3 în curmătura. 

" Rudeanului, etc.,. peste tot 23 
stîne, 

“In raionul comunei se află 
piatră de var, şi anume pe riu- 
rile Bistriţa și Costeşti, pe sub 
poalele munţilor și mai ales în 
căt. Petreni, care și-a luat nu- 
mirea chiar de la această pia- 
tră, care se exploatează de aci 
în mare cantitate. 

Școala datează în comună de 
la 1862. Clădirea e vechiă şi 
proprietatea comunei. Se fre- 
cuentă de 55 copii (52 băeți și 
3 fete), din numărul de 303 
copii (144 băeţi și 159 fete) în 
virstă de şcoală. Știii carte 250 
bărbaţi şi 10 femei. Cu între- 
ținerea: şcoalei, statul cheltuește 
anual 2160 lei. 

In comună sunt 1şo stupi cu 
albine. Vatra satului are 67 hect., 
iar comuna întreagă cu izlaz cu 
tot are 1505 hect., afară de 
proprietatea statului, 

Şoseaua care merge la mănă- 
stirea Bistriţa, înlesnește comu- 
nicația între Tirgul-Horezul şi 
între comunele după riul Bis- 
trița, mergînd spre S. pănă la 
com. Băbeni, unde dă în ȘO- 
seaua judeţeană ce vine din spre 
Caracal spre Rîmnicul - Vilcea. 

„ Comunicaţia între comunele măr- 
ginașe se face pe drumuri şo- 
seluite, 

Veniturile comunei Costești 
se urcă la 4562 lei anual și 
cheltuelile Ja 3368 lei. 

Se mărgineşte cu com. Băr- 
bătești, Bodești, Birzeşti și Tom: 

şani. 

Costeşti, sa, cu so locuitori, în 
jud. Argeș, plasa Oltului; face 
parte din com. rur. Drăgutești- 
Săpunari, 

  

  

Costeşti, saz, pe apa Teleorma- 

nul, jud. Argeș, pl. Cotmeana ; 
face parte din com. rur, cu a- 

celași nume. 'Are o biserică, cu 

hramul Adormirea, deservită de 

I.preot, 1 cîntăreţ şi 1 para- 
cliser; o şcoală primară rurală. 

Costeşti, saț, cu 592 suflete, în 

jud. Argeș, plasa Argeșul, pe 

malul drept at rîului Vălsana ; 

"face parte din com. rur. Co- 

steşti-Stroești. Arc o biserică, cu 

hramul Cuvioasa Parachiva, de- 

servită de 1 preot și 1 cîntăreţ; 
o școală primară rurală. 

Costeşti, sa/. (Vezi Șesurile, sat, 
jud. Bacăii.) . 

Costeşti, câfuu de reşedinţă, al 
com. Costeşti, pe malul drept 
al rîului Călmăţuiul, jud. Bu- 

zăii. Are 430 locuitori, cari lo- 

cuesc în 104 case. 

Costeşti, căfun, al comunei Cos- 

tești, plasa Jiul, jud. Gorj, în 

care se află reședința primăriei, 

Are o populaţie de 130 fa- 
milii, sai 406 suflete, din cari 
2 familii cu S suflete ţigani. 
Sunt 100 contribuabili, a 

Suprafaţa cătunului e de 600 
hect., din care 250 hect. pă- 
dure, 315 hect. loc de cultură, 
fineţe și pășune, 13 hect. vii 
și 22 hect. pruni, 

Locuitorii posedă: -25 plu- 
guri, 26 care cu boiși 5 căruțe 
cu cai. 

Sunt 10 stupi. 
Vite: 177 vite mari cornute, 

22 cai, 110 oi, 105 capre și 
„94 rimători, * 

Unii din locuitori se ocupă 
cu agricultura, iar cea mai mare 
parte sunt rotari și dogari. 

Cătunul are: 1 biserică de 
lemn, făcută de locuitori, pe la 
1800, deservită de 1 preot și 1 
cîntăreț; 1 cîrciumă ; 4 fintînt.
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Costeşti, saz, în jud. Dimboviţa, 
plaiul Dimboviţa-Ialomiţa, căt. 
com. Runcul. 

Costeşti. Vezi Sberești- Costi, 
jud. Neamţu. 

Costeşti, com. rur. şi sat, în jud. 
Tutova, pl. Simila, în marginca 
de N.-E. a județului, pe piriul 

- Bilavoiul, 

Formează singur o comună 
(com. Costeşti). 

. Are 1586 locuițori, din cari 

279 contribuabili, cari locuesc 
în 378 case. 

Știu carte 115 persoant. 
Teritoriul comunci este udat 

„de riul Birlad şi piriul Bila- 
voiul. | 

Se cultivă viea pe o întindere 
de 100,75 hectare; livezile cu 

„pruni sunt pe o suprafață de 
53,25 hect. - 

Comerciul se face de către 
15 persoane. Locuitorii se ocu- 
pă mult cu rotăria, 

Are o școală primară de bă- 
eți și 2 biserici, 

Veniturile comunci sunt de 
"9032 lei, 40 .bani anual. 

Costeşti, sa/, face parte din co- 

muna rurală Costești, plaiul o- 
rezul, jud. Vilcea. Este Situat 
pc ambele maluri ale rîului Co- 
steşti. Aci e reședința  primă- 
rici şi școala. Are o biserică, 

cu hramul Adormirea, făcută de 

lemn și fondată de către An- 

tonie Arhimandritul, Egumenul 
mănăstirei Bistriţa, la anul 1710; 
reparată, mărită și tencuită nu- 
mai pe din afară, de locuitorii 
enoriași, la anul -1891. Din hri- 
Soave, se constată că Mihaiii- 
Vodă-Viteazul, în semn de mul- 
țumire pentru victoriile repur- 
tate contra 'Turcilor, a dăruit 
moşia Costești, care era pro- 
prietatea: lui, mănăstirei Bis- 
trița. . 
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Costești, -sfafie de dr. de fier, 

jud. Argeș, plasa Cotmeana: 

Gălășeşii, com. Costești, pe li- 

nia Pitești-Slatina, pusă în cir- 
culaţie la ș. Ianuarie 1875. Se 

află pe această 'linie. între sta- 

ţiile Pirvu (12 kil.) și Stolnici 

(15.9 kil.) Este şi stație de bi- 

furcaţie, de oare-ce de aci pleacă 

O linie; linia Costeşti- Ruși - de- 

Vede - T. - Măgurele. Inălţimea 

d'asupra - nivelului mării de 

224".45. Venitul acestei stații, 

“pe anul 1896, a fost de 138, 933 

lei, s bani. 

Costeşti, «deal, în jud, Suceava, 

numit - și Dealu] - Coastei, pe 

care stă o parte din satul Ciu- 

mulești-Ganea. - | 

Costeşti. Vezi Dealul - Porcilor, 

jud. Vilcea. 

Costeşti, moșie, în jud. Argeșul, 

pl. Argeșul, cu o întindere de 

1153 pogoane, din care 700 
pog. pădure, proprietatea Sta: 

tului. Are o arendă anuală de 
4500 lei. 

Costeşti, pojie, în jud. Buzău, 

com. Costești. Are :1360 hect., 

mai toate arabile și 32 hect. 
pădurea Gomocști, 

Costeşti, moşie a statului, fostă 
- pendinte de mănăstirea Bistriţa, 

situată în com. Costești, plaiul 

Horezul, jud. Vilcea, care s'a 

arendat pe periodul 18885—93, 

cu 4500 lei anual. 

Costeşti, Păuleasca, sai Zădă- 
riceni, fruf de moșie, cu un 

cătun, pendinte de com. Talpa: 

Biţcoveni, pl. Glavaciocul, jud. 

Vlașca, proprietatea d-lui. Al. 

Zădăriceanu. 

Costeşti, pădure a statului, si- 

tuată în com. Costești, plaiul 

  

Costeşti, 
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Horezul, jud. Vilcea, în întin- 

dere' de 2000 hect., formată 

din trupurile; Padina - Seacă 

(100 hect.), Alunul (125 hect.), 

Piraiele (150 hect.), Măgura, Al- 

bul, Muntele-Neteda și Dosul 

(1625 hect.). 

Aa 
Costeşti, pirîz, în judeţul Mche- 

dinți, plaiul Cerna. Izvorește 

din poala muntelui Bănia ; trece. 

prin comuna Costești şi contri- 

bue la formarea rîului Topol- 
nița. 

Costeşti, 77, jud. Vilcea, izvo- 

rește din muntele Neteda, curge . 

de la N. către S$. printr'o vale 

îngustă și adincă, udă comuna 

Costești și se varsă în rîul Bi. 

strița, pe malul sting, mai sus 
de com. Tomșani. 

Costești, întiia poştă, jud. Arge- 

şul, pl. Cotmeana, pe drumul 

cel vechii de la Pitești la Sla- 
tina. 

Costești, fost pichet de graniţă, 

în jud. Mehedinţi, plaiul Cerna. 

irecătoare peste gra- 

niță în Austria, județul Mehe- 

dinți. Se unește cu Poteca ce 

vine de la com. rur. Prejna. 

Costești-Ciolacul, saț, în partea 

de S. a comunei Costești, pl. 

Tîrgul, jud. Botoşani, pe pi-. 

riul Teișora. Are o populație 

de 72 familii, sai 204 suflete, 

din cari 64 contribuabili. 

Are o biserică, deservită de 

I preot şi 2 cîntăreți; o moară 

de apă pe Teișoara. 

Vite: 205 vite mari cornute, 

21 cat, 320 oi, So mascuri, 

Sunt 60 stupi cu albine. Se 

află aci: 1 cîrciumă; 3 comer- 
cianți; 4 meseriași. 

Costeşti-Daia, com.. rur., jud.
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Gorj, plasafiului, în partea de N.- 
V. a comunei Groșerea. E si. 
tuată pe valea Daia și puţin 
cam pe coastele dealului Ani- 
noasa. Se compune din cătu- 
nele Costeşti și Daia. 

Are o suprafaţă de 1000 hect., 
din cari 400 hect. pădure, 450 
hect. loc de cultură, fineţe și 
pășune, 33 hect vii și 42 hect, 
pruni, 

“Locuitorii sunt mai i toţi Moș- 
neni, 

Are o populație de 200 fa- 
milii, sai 716 suflete, din cari 
2 familii cu S suflete. ţigani. 
Sunt 160 contribuabili. 

Locuitorii posedă : 35 pluguri, 
44 care cu boi, 6 căruţe cu 
cai, 240 vite mari cornute, 31 
cai, 180 oi, 209 capre și 112 
rimători ; 10 stupi. 

Venitul comunei este de 1500 
lei anual, îar cheltuelile de 
TOO lei. | 

In comună se găsesc. 2 fîntîni 
şi 1 cîrciumă, 

Sunt 2 biserici de lemn, de- 
servite de 1 preot și 1 cîn- 
tăreț, 

Comunicaţia se face printr'o 
şosea comunală, care o pune în 

legătură la-N.-V. cu comuna 
Piscurile, și la S.-E. cu comuna 
Groșerea. 

Costeşti-din-Deal, sat, județul 
Dimboviţa, plasa Bolintinul, căt. 

. com. Produleşti. 

Costeşti-Gherghel, saz, în partea 
de S. a comunci Costeşti, pl. 
Tirgul, jud. Botoşani; formează 

- un trup cu Costești-Ciolacul și 
Costeşti-Melic, 
-Are o populaţie de 116 fa- 

milii, sai 532 suflete din: cari 
„107 contribuabili. | 

Vite sunt: 263 vite: mari 
cornute, 40 cai mari și mici, 

_626 oi şi 170 mascuri. 

. Stupi cu albine sunt 60. -- 
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„Se află aci: 1 cîrciumă ; 2 
„comercianți; 3 meseriași, 

Costeşti - Melic, sas, în partea 
de S. a comunei Costești, pl. 

„ Tirgul, jud. Botoşani, formînd 
un trup cu Costești-Ciolac și 
Coşteşti-Gherghel. Are o popu- 
laţie de 64 familii, sai 214 
suflete, din cari 52 contrib. 

Vite sunt: 187 vite mari 
cornute, 17 cai, 214 oi şi 60 
mascuri. 

Este o cîrciumă şi 2 meseriași, 

Costeşti-Răzășeșşti, saz, pe moșia 
cu același nume, jud. Suceava, 
com. Ruginoasa. Așezat pe co- 
sta dealului Ulmişul, 

un sat cu Costești-Sturdza. Mo- 
șia e în întindere de 47 fălci, 
toate cultivabile. Are o biserică, 
cu hramul Sf. Voevozi, clădită 
din lemn de preotul Petrea Pa- 
ladi Secară la 1777; o şcoală 

rurală mixtă, condusă de un 
învăţător plătit de comună, în- 

„ființată la 1885 şi frecuentată 
„de 41 şcolari. Cu etatea de 
şcoală sunt 68 băeţi şi 44 fete. 

Costeşti- -Stroeşti, com. rur., pe 
apa Vălsana (jud. şi pl. Argeș) 
la 11 kil. de Curtea de Argeș 
(reședința subprefecturei) și Ja 
28 kil. de Piteşti. Se compune 
din satele: Costești și Stroeşti, 
avind împreună 340 familii, sai 
1679 suflete, din cari 10 fa- 
mili de țigani. In com. sunt 
2 biserici şi 2 şcoli primare 
rurale, cite una în fie-care sat; 
4 cîrciumi.. Budgetul com; pe 
anul 1882—83 a fost de 1559 
Iei la venituri şi de 1483 lei 
la cheltueli. . | 

După o publicaţie oficială 
(1887), această com. numără 259 
contribuabili 
de 1654 lei la venituri și de 
1562 lei la cheltueli. | 

„Numărul vitelor în anul 1887 

formează 

și are un budget   
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a fost de 1027 capete vite mari 
(027 boi și vaci, 100 cai) și de 
565 vite: inărunte (400 oi și 
capre Și 145, rimători), 

Costeşti- Sturdza, sat, pe moşia . 
şi în com. Ruginoasa, jud. Su- 
ceava, formînd un singur sat 

cu Costeșii-Răzășeşti, E așezat - 
pe ţărmul sting al Bahluețului- 
“Rece. Impreună cu Costeşti- 
Răzășeşti, are 115 case populate, 
cu 117 capi de familie, sati 477 
suflete (244 bărbați și 233 femei), 
din cari un străin. Contribuabili 
sunt 100. Vatra satelor ocupă 
25 fălci și 49 prăjini. Locuitorii 
se ocupă cu: plugăria şi cultura, 
viilor. 

Impropietăriți la 1564 sunt 
25 pălmași și "30 -codași. 

Drumurile principale sunt: la 
Tirgul-Frumos (5 kil.) și la Ru- 
ginoasa (7 kil.) 

„_- Biserica şi şcoala din Cos- 
tești-Răzăseşti servă și . acestui 
sat. 

Costieni, com. rur., în judeţul 
„Putna, pl. Bilieşti, E situată pe - 
malul Siretului, la confluenţa lui! 
cu Rimnicul,'pe un pămînt ar- 
gilo-nisipos. 
"Distanţa că de sub-prefectura 
plășei (Suraia) e de 20 kil., iar 
de .capitala judeţului, de 58 
ki. m 

Mărginile acestei comune sunt: 
la N. riul Siret, care o desparte 
de judeţul Tecuciii, la E. Tirgul: 

- Nămoloasa, la S$. jud. Rîmnicul- 
Sărat, iar la V, Siretul și co- 
muna Năneşti. 

Comuna Costieni se com- 
pune din “cătunele  Costieni, 
(unde e și primăria comunci) 
şi Belciugul. 

Populațiunea comunei, după 
cel din urmă recensămint e de 
320 capi de familie, sati 122 
suflete (594 bărbați, 631 femei). 
Această populaţiune se împăr-
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țea ast fel: 632 neînsuraţi (306 
bărbați, 326 femei), 546 însurați, 

47 văduvi, (15 bărbaţi, 32 fe- 
mei), 1215 romiîni și 10 de di- 

ferite naționalități; 1216 orto- 

doxi și 9 mozaici; 275 agricul-" 

tori, 12 meseriași, 27 comer- 

cianți, 9 avind profesiuni libere, 

94 muncitori cu braţele şi 16 
'servitori,: e 

Știă carte 42 persoane. 
Numărul caselor de locuit e 

"de 262, 

Mișcarea populaţiunei pe anul 

1892 a fost: 4 căsătorii, ş2 
nașteri și 27 morți. 

Are o biserică filială, cu 

hramul S-ta Treime, ținînd de 
parohia Tirgul-Nămoloasa. 

Copii cu virstă de școală sunt 
177 (92 băeți și 85 fete.) Com. 

" subvenţionează școala din T.- 

Nămoloasa cu 150 lei anual. 

Sunt 264 contribuabili. 

Budgetul comunei pe anul 
1893—94 a fost la venituri de 
3091,57 lei și la cheltueli de 

3074.79 lei. 
"Numărul cultivatorilor . a fost 
în acelașian de 113. 

Vite sunt 1416, din cari: 366 
boi, 380: vaci, 70 capre 560 + oi 
și 40 porci. 

- Viile ocupă o : întindere în- 
“semnată și produc, în termen 
mijlociii, 14 hectolitri la hectar. 

Cultura viței în anul 1893 a 
„fost pe o întindere de go hect., 
producînd 879 hectol. vin în 
valoare de 27000 lei.. 

In comună sunt: 4 cîrciumari; 
1 băcans 1 chiristigiii; 1 brutar; 
2 cărăuși; 4 cizmari, 

Circulaţia se face prin diferite 
druriuri neșoscluite și printr'o 
șosea comunală, care unește 
comuna cu Nămoloasa de :o 
parte și cu Călieni de altă parte, 

Costieni, căfuu, în comuna cu 
același nume, pl. Bilicști, jud. 
Putna, Este situat pe: malul Si-   
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"“retului, pe un pămînt argilo-: 
nisipos. . 

Are o biserică Alială, cu hra- 

mul S-ta Treime. 

Costieni saii Asan-Aga, cătun. 
(Vezi Asan-Aga, jud. Vlașca). 

Costieni, căzu, pendinte de com. 
Mihălești, pl. Cilniștea, județul 
Vlașca. E. situat pe malul Ar- 
geșului. 

Costieni, da/4ă, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rimnicul-d.-j., com. Costieni- 
Mari, formată de piriul Valea- 
Boului, la N. comunei, pro- 
prietate particulară. Are 16 po- 
goane întindere. 

Costieni, movi7ă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rimnicul-d.-j., com. Cos-: 
tieni, în partea de E. 

Costieni, zirii, în judeţul R.-Să- 
rat, plasa Rîmnicul-d.-j. Este o 

parte din piriul Valea-Boului, 

ce trece prin cele 2 comune: 

Costieni-Mari şi Costieni-d.-j.; 

formează balta Costieni. 

Costieni-de-Jos, com. rur., în 

jud. R.Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., 

pe piîriul Costieni. 

Este așezată în partea de V. 

a judeţului, “la .10o kil. spre S.- 

E. de oraşul Rîmnicul-Sărat și 

în partea de V. a plășei, la 7 

kil. spre N-V. de com. Bălă- 

ceanu, reședința plășei. Comu- 

nele învecinate sunt: Costieni- 

Mari, la 3 kil.; Socariciul, la 2 

Ril.; Bălțați, la 9 kil. 

Se mărginește la N. cu Băl- 
țaţi, la V. cu Costieni-Mari, la 

E. cu Sălcioara, la S. cu So- 

cariciul. 

Piriul Costieni (o parte din 
piriul Valea-Boului), o udă la 

S. formînd şi heleşteul Costieni; 

afluentul săii Orzăneasca o udă 

la E; sunt aci și 92 puțuri. 
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“Cătunele cari o compun sunt: 
Costieni-d.-j., reședința, la: V.; 
Orzăneasca, la E. 

Suprafața comunei e de 2700 
hect., din cari 200 hect. vatra 
comunei, 1509 hect. ale locui- 
torilor, 1000 hect. ale proprie- 
tății particulare. 

Populaţia comunei e de 185 
familii, cu 592 suflete; (294 

„bărbaţi și 208 femei); 322 că- 
sătoriți, 252 necăsătoriți, 18 vă- 

duvi. Știi carte 65 persoane. 
liste o biserică, cu hramul 

Sf. Dumitru, zidită în anul 1850 
„de preotul Zamfir Iordache, cu 
ajutorul locuitorilor; este îngri- 

"jită de comună și deservită de 

1 preot, 1 cîntăreţ și 1 para- 
cliser. . , 

| Școala, mixtă, fundată în anul 

1874 de comună, este con- 

dusă de 1 învăţător și frecuen- 
tată de 32 elevi. 

: Calitatea pămîntului este 
bună ; în ce privește cultura pă- 

mintului, com. are: 2300 hect, 

arabile, 150 hect. imaș, 8 hect, 

vii, 20 hect. fineţe. 

Locuitorii ai: 58 pluguri; 1381 

capete vite, din cari 356 boi, 
155 vaci, 102 cai, 101 epe, 509 

oi, 1 capră, 153 rîmători. Trans- 

portul productelor se face prin 
Stația Zoiţa, la 4 kil. spre V. 

In comună sunt 6 comercianți 

(din care unul străîn), din aceştia 
4 Sunt cîrciumari. 

Căile de comunicaţie sunt: 

1. drumul comunal Rinniicul- 
Sărat-Făurei, trecînd prin co- 

munele Bălțați, Costieni, Bălă- 

ceanu, Galben-Nisipuri; 2 2 . spre 

Costieni-Mari ; 3. spre Sălcioara; 
4. spre Pirliţi (jud. Buziti). 

Sunt 150 contribuabili, Veni- 

turile comunei sunt de 7103 

lei, 87 bani şi cheltuelile de 

6875 lei, 25 bani. 

Costieni-de-Jos, sa/, în judeţul 

R.-Sărat, pl. Rimnicul-d.-j., căt.
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de reşedinţă al comunei Cos- 
tieni Mari. E aşezat la V, co- 
munei, lîngă heleșteul Costieni, 
Are 150 hect. întindere, cu o 
populațiune de 100 familii, sati 
369 suflete, din cari 120 con- 
tribuabili. Știii carte 70 per- 
soane. Are o biserică şi o 
școală. 

* Costieni-Mari, com. ru, în jud. 
R.-Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., pe 
piriul Costieni. 

Și-a luat numele de la piriul 
Costieni care o udă. 

Este așezat în partea vestici 
a judeţului, la 9 kil. spre S.- 
E. de orașul Rîmnicul-Sărat, şi 
în partea vestică a plășci, la 
10 kil. spre N.-V. de com. Bă- 
Jăceanul, reședința plășci. Co- 
munele învecinate sunt: Cos- 
tieni-d.-j., la 3 kil.; Socariciul, 
la 4 kil.; Boldul, la 9 Ril.; Sal 
cioara, la 10 kil.; Drogul, la 20 
SIR 

Se mărginește la N. cu com. 
Bălțați, la E. cu Socariciul și 
Costieni d.-j., la S. și V. cu 
com. Pirliţi, Gud, Buzăă). 

Piriul Costieni o udă la S,, 
piriul Grebănul la N., Valea- 
Boului formează, la E., eleșteul 
“Costieni. Mai sunt şi 98 pu- 
furi. 

Cătunele cari o compun sunt: 
Costieni-Mari, reședință, la E. 
şi Zoiţa la V. 

„ Suprafaţa comunci e de 2760 
hect., din cari: 440 hect. vatra 

"comuni, 770 hect. ale locuito- 
rilor și 1550 hect. ale proprie- 
tarilor. 

Populaţia comunei e de 361 
fam., sai 1175 sufl.; 570 băr- 
baţi şi 605 femei; 361 căsăto- 
Tiți, 794 necăsătoriți și 20 vă- 
duvi. i 

Știu carte 120 loc. : 
In comună sunt 2 biserici: 

una în căt. Costieni-Mari, cu 
hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

68495. Marele Luclionar Geograjic. Vol, 14, 
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nului, zidită în anul 1848 de 
către enoriașii comunei; a doua 
în căt. Zoiţa, cu hramul Ador- 
mirea-Maicei-Domnului, zidită în 
18485 de enoriași și îngrijită de 
comună ; fie-care are cite 1 preot 
și 1 ciîntăreţ,. 

Este o școală mixtă, fundată 
în 1872, de comună, condusă 
de 1 învăţător și frecuentată de 
64 elevi, 

Comuna are 2300 hect. a- 
rabile şi 20 hect. vii. 

Locuitorii posedă: 195 plu- 
guri; 2 pive; 1 moară cu a- 

buri; 1 mașină de treerat. 

Vite sunt 2420 capete, din 
cari: 620 boi, 350 vaci, 209 

cai, 100 cepe, 1015 oi și 126 

rimători, 
In com. sunt: 4 potcovari, 1 

tîmplar și 1 geamgiii. 
Transportul se face prin sta- 

ţia Zoiţa, la 1 kil. spre V. de 
comună. Sunt 11 comercianți, 

"din cari 6 cîrciumati, 
Căile de comunicaţie ale co- 

munei sunt: drumul comunal 

Riîmnicul - Făurei, trecînd prin 
comunele Bălțați, Costieni, Bă- 
lăceanul, Nisipuri; spre gara 
Zoiţa; spre Costieni-d.-j.-Sălci- 

„oara; spre Pirliţi, (judeţul Bu- 
zăii), 

"Comuna are 361 contrib. Ve- 

niturile ei sunt de So69 lei, 
“19 bani anual şi cheltuelile de 
7799 lei, 57 bani. 

Costieni-Mari, saf, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rîmniculd.-j,, căt. de 

reședință al comunei Costieni- 
Mari. E aşezat la E. comunei, 

pe piriul Costieni. Are 270 hect. 
întindere, şi o populație de 200 

fam., sai 675 sufi., din cari 212 

contrib. Ştii carte So persoane. 
Are '0 biserică și o şcoală co- 
munală. 

Costin,: /ac, în jud. şi pl, Tul- 

„cea, pe teritoriul comunei Sa- 
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tul-Noi. S'a format dintr'o re- 
vărsare anterioară a braţului 

Chilia, de care azi este alimen- 

tat prin o mică girliță. Are 
forma unui cimpoiii, al cărui 

fluer îl formează gîrla Iacob-Su- 
hat, ce se întinde de-alungul 
grindului Stipocul, pe o lungi- 
me de 14 kil., întrînd și pe te- 

ritoriul comunei urbane Chilia- 

Veche, din pl. Sulina; partea 

opusă formează coada numită 

Costin-Ciuc, care și ea comu- 

nică cu lacul Baciul. Din acest 
lac porneşte o girlă lungă, numită 

Aliboca-Suhat, care, după ce tre- 

ce prin lacurile Tihacul, Posla- 
rul, Pepurnicul, Pisceanul şi 

Cimpoiul, merge de se scurge 

în girla Pardina, după un curs 
lung de 18 kil. Lacul este încon- 

jurat de toate părţile cu stuf. 

Are o întindere de 240. hect., 

și conține bun și mult pește 

de apă dulce: caracudă, știu- 

că şi biban. Locuitorii din sa- 

tul Pardina se îndeletnicesc cu 

pescuirea lui, al cărui venit a- 
parține statului. 

Costin-Ciuc, ac, format de la- 

cul Costin și mai mic de cita- 

cesta, în jud. și pl. Tulcea, pe 

teritoriul comunei rurale Satul- 

Noii; comunică cu lacul Baciul; 

e înconjurat cu stuf; are So 

hect.; produce peşte bun, al cărui 

venit aparține statului. 

Costineni, sai Costineşti, jud. 
Bacăii. Vezi Costineşti. 

Costineşti, com. rur., în partea 
de N.-V. a plășei Tirgul, jud. 
Botoșani, la distanță de 15 il, 
de oraşul Botoșani. Se compune 
din satele: Belcea, Costineşti, 
Dolina, Găureana și Leorda. Are 

o suprafaţă de 4485 hect. și o 

populaţie de 422 fam., sai 1465 

suflete, din cari: 1407 Romini, 
39 Evrei, 9 Germani şi 13 Ţigani. 

£6
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Calitatea pămîntului estebună; 
locurile cultivate aă o întindere 
de 2070 hect. 

Vite sunt: 1255 boi și vaci, 
12 bivoli, 220 cai, 1 330 oi, 40 
capre și 350 porci. 

Sunt 28 stupi cu albine. 
În com. sunt ş iazuri cu pește; 

5 mori de apă și 1 de aburi, 
Comuna este străbătută de 

calea ferată Vereşti-Botoșani și 
are staţie la Leorda, de unde 
pleacă linia la Dorohoiii, 

Budgetul are la venituri 5743 
lei și la cheltueli 5741 lei. 

Sunt 4 biserici, deservite de 
3 preoți și 4 cîntăreți; 2 școli 
mixte, conduse de 2 învățători, 
din care unul plătit de stat. 
Una din școli este frecuentată 
de 30 elevi şi 8 eleve și cea- 
altă de 27: de elevi şi 4 e- 
leve, 

Costineşti, sau Costineni, sai 
Verşeşti-de-Sus, sâ/ișor, jud. 
Bacău, pl. Tazlăul-d.-j., al com. 
Sănduleni. Numele acesta i s'a 
dat de la Costin Rosetti. Satul 
este situat pe valea Posada, d'a 
stînga Tazlăului-Mare. Capi de 
fam. sunt 4, sufl. 22. 

Vite sunt: 22 cai, 40 vite 
mari cornute și 150 oi. 

Costineşti, saţ, în centrul comu- 
nei Costineşti, pl. Tirgul, jud. 
Botoșani. Are o suprafață de 
1293 hect. și o populaţie de So 
fam., sai 398 suflete, 

Are 1 biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintărcți; 1 școală 
mixtă, condusă de 1 învățător, 
şi populată cu 30 elevi şi 8 e- 
leve. 

In vechime, se zice, moşia 
Costinești era a lui Delii-Boeri; 
astă-zi este proprietatea d-lui |. 
Arapu. Satul era odinioară a- 
șezat pe vale și se numea Arni, 

Vite sunt: 114 vite albe, 22 

cai, 742 oi şi 120 mascuri,   
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Costineşti, zz0șie, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul- d.-j., com. Sănduleni. 
Are 715 hect., aparţinînd casei 
lui Costin Rosetti; dă un venit 
de Sooo lei. 

Costineştilor (Dealul-), /ea7, pe 
moșia L.eorda, comuna Costi- 
nești, plasa Tirgul, jud. Boto- 
ani, 

Costineştilor (Ponoarele-), zo- 
noare, în partea de V. a sa. 
tului Costinești, com. Costinești, 
jud. Botoşani. 

Costişa, cor. rur., în jud. Neamţu, 
pl. Bistriţa. E așezată în capă- 
tul despre E. al județului, între 
com. Buhuș la E.-S., jud. Ro- 
man la E., com. Silişte și Po- 
doleni la N., com. Socea şi Cîn- 
dești la V,, despărțindu-se în 
toate părțile (afară despre V., 
unde hotarul e format prin cur- 
sul rîului Bistriţa), prin linii con- 
venţionale. 

Terenurile sale sunt în mare 
parte accidentate, și mai cu o- 
sebire toată regiunea centrală 
și nordică, fiind străbătută de 
două șiruri de dealuri: Orbicul 
și Siliștea, ce se întind paralel 
unul de altul, în direcţiune V..- 
N.-E., despărțindu-se între ele 
prin valea pasului Orbicul; nu- 
mai în partea despre V.-S. se 
scoboară în podișe, către va- 
lea riului Bistriţa. 

Este formată din satele: Cos- 
tişa, Ciolpanul, Mocani, Orbicul, 
Sberești-de-Jos, Sbereşti-de-Sus 
şi Minoaia. Are o populațiune 
de 1737 suflete, cu 376 capi de 
familie ; sunt 844 bărbaţi şi 393 fe- 
mei; 937 necăsătoriți, 683 că- 
sătoriți, 109 văduvi (72 văduve) 
8 divorțaţi; 395 băeți, 423 fete. 
Ştii carte 97 persoane, nu știii 
1640. Dintre locuitorii împro- 
prietăriți în 1864 sunt: 169 cari 
stăpinesc înși-și locurile lor; 7   
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ca urmași; 1 loc stăpînit de că- 
tre alții, 77 cari de și însurați 
şi cultivatori de pămînt, n'a 
încă nici un fel de proprietate. 

Terenurile cultivabile și priin- 
cioase plantelor agricole ai o 
întindere de 1137 hect., cari, 
repartizate după felul semănă- 
turilor, daii: 646 hect. porumb, 
222 hect. griă, 16 hect. secară, 
98 hect. orz, 96 hect. ovăz, 3 
hect. hrişcă, 7 hect. cînepă, 13 
hect. rapiță, 10 hect. fasole și 
2 hect. cartofi, 

Imașul are o întindere de S5 
hect. So arii și nutrește un nu- 
măr de 1664 capete de vite. 

În comună sunt: 3 biserici 
în stare bună, cu 10 deservenţi, 

plătiți din fondurile comunale 
cu suma de 560 lei; o școală, 

condusă de un învățător plătit 
de Stat; 8 mori deapă;2 pive 
pentru fâcutul sucmanelor; doi 
fierari; 7 rotari. 

Budgetul comunei e de 5018 
lei la venituri, și de 5004 lei la 
cheltueli. 

Comunicaţia cu satele veci- 
ne se face prin: șoseaua mixtă 

Piatra-Bacăii, care traversează 
comuna în partea despre S.-V. 
paralel cu riul Bistriţa; prin ca- 

lea ferată ; prin șoseaua care în- 

cepe de la Ratușul din vale atîr- 

gului Buhuș şi duce prin satul Or- 
bicul-d.-j., Orbicul-d.-s.; prin șo- 
seaua comunală, care începe din 
dreptul kil. 26 al șoselei mix: 
te, și duce prin satul Costișa 
în şoseaua Orbicului spre Si- 
liștea; prin două alte şosele 
cari încep: una din dreptul kil. 
27 şi alta din dreptul kil. 28 

al şoselei mixte Bacăi-Piatra, 

unindu-se către satul Dureşti 

(com. Podoleni), în satul Sbe- 

reşti-d.-s.; prin un drum natu- 
ral care duce din satul Sberești- 

d.-s., în şoseaua Orbicului, pu- 

țin mai sus de acest din urmă 

sat; precum și prin. alte dru-
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muri naturale care lcagă dife- 
rite localităţi. 

Costişa, saz, în jud. Neamţu, pl. 
Bistriţa, com. Costișa. E situat 
la 29 kil. depărtare de orașul 
Piatra. Are o populaţie de 342 
capi de fam. În acest sat se 
află: reşedinţa comunei; o bise- 
rică; o şcoală, frecuentată de 
12 băcţi şi 48 fete. 

Acest sat se mai numește și 
Hirlăcești. 

Costişa, sat, face parte din com. 
Corni, pl. Berheciii, jud. Te- 
cuciii. E situat pe malul Sire- 
tului, la S. com., la o depăr- 
tare de ş kil. de reședința ei. 

Are o populație de 44 familii, 
Ssaii 170 suflete. 

Satul fiind așezat pe malul 
Siretului, locuitorii se ocupă pe 
lîngă agricultura. şi creşterea vi- 
telor și cu pescuirea. 

Teritoriul com. este de 372 
hect. 

Locuitorii, toți foști clăcași, ati 
fost împroprietăriți la 1864 și 
stăpinesc 112 hect.; iar proprie- 
tarul moşiei, numită Sirbi, stă- 
pînește 260 hect. 

Costişa, câz., jud. Vasluii, pl. Ra- 
cova. Vezi Valea-Caselor. 

Costişa, ma/a/a, în satul Glăvă- 
nești, com. Muncelul, jud.. Te- 
cuciu. 

Costișa, deal, servind ca imaș 
satului Buda, jud. Suceava ; con- 
ține multă piatră. 

Costişa, moșie, situată „pe teri- 
toriul com. Costișa, pl. Bistriţa, 

jud. Neamţu. Formează trup cu 
moşia Cărmănești, și în ispi- 

soacele vechi stă Costișa-i-Căr- 
măneşti. E situată între moșiile 
Bâneşti, Podoleni, Bodești, Bu- 

hușoaia şi Siliştea. Este pro. 
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prietatea d-nei Profira Arghiro- 
pulo. 

Venitul anual al moșiei e de 
50.000 lei; iar casele de locuit, 
6 mori, 5 cîrciumi, 8 Coșare, 1 
pod peste riul Bistriţa (care a. 
parține proprietăței), sunt eva- 
luate aproximativ la suma de 

60,000 lei. 

Costişa-Satului, Zea?, jud. Vas- 
lui. Vezi Drăgoteștilor (Dealul-). 

Costişata (Rimata), s/incă, jud. 
Dimboviţa, plaiul Ialomiţa-Dim- 
boviţa, căt. comunei Besdeadul. 
Vezi Besdeadul. 

Costişei (Movila-), movilă, pe 
moşia Leorda, jud. Botoșani, 
pl. Tirgul, com. Costinești. 

Costiţa, sai Costişa, sa, jud. Ba- 
căi, pl. Bistriţa-d.-j., com. Va- 
lea-Mare. E situat pe riul cu 
același nume, aproape de obir- 
șia sa şi pe deal. Are 60 capi 
de familie, saii 171 suflete. Vite: 
24 cai, 80 vite cornute, 90 porci 
și 24 capre. 

Costocani, dea/, se întinde spre p 
„N. de satul Deleni, com. Cior- 
teşti, pl. Crasna, jud. Vasluiii, 

Costofirul, foc îzofat, în jurul 
comunei Oteșani, plaiul Hore- 
zul, jud. Vilcea. 

Costomirul, sas, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Riîmnicul-d.s., căt. co- 
munei Pardoși. Și-a luat numele 
de la piriul Costomirul. Este 
așezat în partea nordică a co- 
munti, la 1800 m. spre N.-V, 
de cătunul de reședință, Erna- 
tica, la poalele dealului Costo- 
mirul, pe rîul Cîlnăul. Are o în- 
tindere de 41 hect., cu o po- 
pulaţiune de 50 familii, sai 252 
suflete, din cari -43 contribua- 
bili. Știu carte 21 persoane.   
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Costomirul, dea/, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rîmnicul-d.-s., comuna 
Pardoşi. Se desface din Dealul- 
Babei; brăzdează partea de N. 
a comunei; se sfîrșeşte în rîul 
Cilnăul; este acoperit cu pă- 
duri, 

Costomirul, ziriă, în jud. R.-Să- 
rat, pl. Rîmnicul-d.-s., comuna 
Pardoși. Izvorește din Dealul- 
Cilnăului;, curge dealungul dea- 
lului Costomirul, udind cătu- 
nul cu același nume, și se var- 
să în rîul Cilnăul pe partea stîn- 
gă a lui. 

Costoroavei (Piriul-), a/uent 
al Saștei-Mari, jud. Suceava. 

Costovul, moșie, în jud. Brăila, 
„com. Scorţarul-Noii, pe ambele 

maluri ale rîului Buzăii, între 
moșiile Scorţarul-Noii și Deşi- 
rați, în întindere de 960 hect., 
proprietatea d-lui Costov, 

Costuleni, com. rur., formează 
partea de S. a plăşei Braniștea, 
jud. Iași, pănă în marginea jud. 
Fălciu, fiind așezată pe șesul 
dintre Prutul și Jijia, la 21 kil. 
de Iași și pe Dealul-Costulenilor, 
de-a dreapta Jijiei. Este formată 
din satele: Costuleni și Măcă- 
rești, cu o populaţie de 343 fa- 
milii, saii 1408 suflete. 

In partea despre S. a comu- 
nei sunt dealuri acoperite cu 
păduri; păduri se află și în par- 

“tea șesului despre Prut. Toată 
întinderea comunei e proprie- 
tatea statului. 

Are 2 biserici, deservite de 
1 preot și 1 cîntăreţ; 2 şcoli, 
conduse de 2 învățători și fre- 
cuentate de 74 școlari, 69 băcţi 
şi 5 fete. 

Budgetul com. e de 4085 lei, 
30 bani la venituri, şi de 4048 

lei, 30 bani la cheltueli. 

Vite sunt: 3900 capete, din
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cari: 1477 vite mari cornute, 

1546 oi, 10 capre, 183 cai și 

3834 rimători. 

In Costuleni sunt 2 mori, 1 

de vint şi 1 de aburi. 

Costuleni, saț, în partea de S. 

a comunci Costuleni, pl. Bra- 

niștea, jud. Iași, de a dreapta 

rîului Jijia. E situat sub poa- 

lele dealului Marcociul. Are o 

populaţie de 153 familii, saii 

645 suflete. 

Are o biserică, zidită la 1858, 

deservită de 1 preot şi 1 cîn- 

tăreț;, o şcoală, cu localul de 

zid, înfiinţată în anul 1858 și fre. 

cuentată de 43 elevi, 

Vite sunt 1765 capete, din 

cari: 531 vite inari cornute, 995 

oi, 10 capre, So cai și 149 ri- 

mători. 

Costuleni, gea/, pe teritoriul cu- 

munci Costuleni, pl. Braniștea, 

jud. Iași. 

Coşani, sa, face parte din com. 

rur. Mănăstireni, pl. Oltul-d.-s., 

jud. Vilcea. Are o populaţiune 

de 132 locuitori, 62 bărbaţi și 

7o femei, 

Coşarele, sa/, cu 6r locuitori, 

jud. Argeş, pl. Gălăşești. Face 

parte din com. rur. Căteasca-Po- 

pești. 

Coşărelele, sa/, face parte din 

com. rur. Gornetul-Cricov, pl.. 

Cricovul, jud. Prahova. Are'o 

populație de 457 locuitori, 235 

bărbaţi şi 222. femei. Se află 

aci o biserică, cu hramul Sf, 

Impărați, fondată în anul 1531 
de Dr. Arsache. 

Coșşărelele, moșie, judeţul Pra- 

hova, comuna Gornetul-Cricov, 

proprietatea d-lui Emanoil La- 

hovari, pe care la anul 1864 

S'ati împroprietărit o parte din   

654 

locuitorii comunci Gornctul-Cri- 

cov. 

Coşăreni, căfuu, pendinte de co- 
muna Corbul, pl. Mijlocul, jud. 

Olt, E situat cam în centru, 

între Vitănești și Ungheni, în 
dreapta Vedei. Are 180 locui- 

tori. Se leagă la S.-EE. printr'o 

* șosea comunală, peste Vedea, 

cu căt. Sirbi-Măgura. 

Coşca, saz, în partea de E.a 

com. Coșești, pl. Racova, jud. 

Vasluiii, E situat în valea din- 

tre Dealul - Mare și al Coștei, 

vale prin care trece piriul cu 

același nume, 

Are o suprafaţă de 338 hect., 

din cari: 107 hect. pădure și 

116 hect. loc de cultură fineț, 

imaș ale proprietăţei,. iar 115 

hect. ale locuitorilor, cu 4 hect. 

vie. Are o populaţiune de 77 

familii, saii 367 suflete. 

Numărul vitelor e de 414: 194 

vite cornute, 160 oi, $ 

capre, 15 cai şi 45 rîmitori, 

Locuitorii posedă 20  plu- 

guri și 360 care cu boi. 

mari 

Coșşca, pirîă, izvorește din fun- 

dul satului Coşca, comuna Co- 

şeşti, pl. Racova, jud. Vaslui; 

curge spre S.-E. pănă la locul 

numit Fîntîna-cu-Hanul, unde se 

unește cu piriul Coșești și de 

acolo se varsă în Racova, 

Coşcei (Dealul -), (Coşcuţa), 
cal, se întinde de la N. la S,, 

paralel cu Dealul-Mare, din com. 

Coșeşti, pl. Racova, jud. Vas: 

luiii, pănă la confluența piraic- 

lor Coșca și Coșeşti, unde se 

termină. Aceste două dealuri 

formează o apărare naturală în 

părţile de N.-E. și S. ale satului 

Coşca. 

Coşcodana,. /2//ă, în formă de 
semi-cerc, în milocul satului Pri-   
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săcani, com. Prisăcani, pl. Bra- 

niștea, jud. Iași. 

Coşcova, trup ile pădure, a sta- 
tului, în întindere de 70 hect,, 

pendinte de com. Bălteni, pl. 
Jiul-d.-.s, jud. Olt, care împre- 
ună cu trupurile: Lupa și Ve- 
dița, formează pădurea Recea. 

Coșcovata, /ac, în jud. Ialomiţa, 

plasa Ialomița- Balta. E situat 

la extremitatea de N.-E. a plă- 
şei, pe o întinsă luncă. Acest 

lac comunică prin partea de N. 

cu Dunărea. Cind apele aces- 

tui fluvii sunt scăzute, lacul are 

o lungimea de aproape 10 kil. și 

o lățime de 4 Kkil.; iar cînd a- 

pele Dunărei cresc, lacul are o 

întindere mult mai mare, ast- 

fel că ocupă toată lunca, întin- 

zindu-se și în jud. Brăila. 

Conţine mulţi peşti şi raci, 

iar pe margine arc trestie, pa- 

pură și țiperig. 

Importanța economică a a- 

cestui lac este cunoscută din 

vechime. Radu-Vodă (călugă- 

rul Paisie), fiul lui Radu-Vodă 

cel Mare, a înzestrat mănăstirea 

Mislea, din jud. Prahova, cu 

multe moșii, pe lingă cari a dat 

și jumătate din balta Coșcovata. 

Coșerei (Valea-), va/e, izvorește 

din raionul comunei Păuşești- 

„ Măglași, plaiul Cozia, jud. VIl- 

cea și se varsă în rîul Rimui- 

cul, tot în raionul acestei co- 

mune. 

Coşerei (Poiana-), poiană, la 
V. de com. Zăvideni, pl. Oltul- 

d.-s., jud. Vilcea. 

Coşereni, com. rur., în jud. Ia- 

lomiţa, plasa Cimpului. E si- 

tuată pe partea dreapta a riu- 

lui Ialomiţa şi spre V. de com. 
Borănești, la 101 kil. de Călă- 

rași, capitala districtului.
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Teritoriul comunei are o su- 
prafață de 780 hect., din cari 
270 hect. pădure şi coprinde 
două moșii: Coșereni, cu 680 
hect. și Giureşti, cu 109 hect., 
ambele proprietăți particulare. 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți 207 locui. 
tori; neîmproprietăriți se maj 
află 117 locuitori. 

Această comună are un sin- 
gur sat, situat lingă apa riului 
Ialomiţa, pe țărmul drept, 

Prin acest sat trece calea na- 
țională București-Urziceni. Ina- 
inte comuna avea două sate: 
Coşereni și Giurești, dar prin 
îmulţirea populațiunei, satul Giu- 
rești s'a contopit cu Coșereni, 
aşa că azi nu mat formează 
sate separate. In Coșereni este 
reședința primărici și a jude- 
cătorici comunale. 

Populaţiunea comunei este de 
1551 locuitori, cu 398 capi de 
familie și 1153 membrii de fa- 
milic, saii 768 bărbaţi și 783 fe- 
mei; sunt: 1521 Romîni, 3 Greci, 
1 Bulgar și 26 alte naționali 
tăți; 1549 creştini ortodoxă şi 
2 mahometani; 412 agricultori, 
4 meseriași, 10 comercianți, 3 
avind profesiuni libere, 21 mun- 
citori şi 22 servitori. 

Știii carte 328 persoane. 
Vite sunt: 874 boi, 1g2 cai 

și 1817 oi. 

Comuna avea în 1887—1888 
venituri în suma de 3430 Iei şi 
cheltucli în suma de 4179 lei. 

Sunt două școli, una de băeţi, 
cu 40 elevi și una de fete, cu 
15 eleve. i 

Arc o biserică, deservită de 
I preot şi 2 dascăli. In bud- 
gctul comunei este prevăzută 
suma. de 504 lei pentru cler. 

Coşereni, că/uu, al com, Preajba- 
de-Pădure, pl. Ocolul, jud. Ro- 
manaţi. Se mai numește şi Fu- 
lăi. (Vezi .Preajba-de-Pădure). 
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Coşerila, poiană, com. Bălilești, 
pl. Rîurile, jud. Muscel. 

Coşerilor (Dealul -), deal, pe 
moșia Stănceni, com. Bălușeni, 
pl. Tirgul, jud. Botoșani. . 

Coșerilor (Dealul -), dea/, se 
întinde de la E. spre V,, pe 
teritoriul com. Cucuteni, plasa 
Stavnicul, jud. Iași, și, unindu- 
se cu dealul Păușești, din com. 

„ Păușești, pl. Stavnicul, formează 
în partea despre S. șesul Vo- 
loaia, 

Coşerilor (Dealul-), dea, spre 
E. de com. Voinești, pl. Stav- 
nicul, jud. Iași, numit ast-fel, 
de la coșerile proprietăței ce 
se afli pe podișul lui. Se în- 
tinde de la N. spre S.și unin- 
du-se cu dealul Frasinul, for- 
mează şesul Bahnei. E bogat 
în fînețe. 

Coşerilor (Dealul-), dea/, jud. 

Vasluiii, numit ast-fel după co- 

şerile ce sunt pe el. Incepe din 

coasta apusană a dealului Ră- 

diul; merge spre S..V., pe lin- 

gă piriul Bahnci; se întoarce 

spre S., pe lingă șoseaua na- 

țională şi prin partea de E. a 

satului și se sfirșește de-a dreap- 

ta piriului Humăriei, 

Coşerilor (Dealul-), dea/, în 
comuna. Soleşti, plasa Crasna, 

jud. Vasluiii, numit ast-fel de 

la coşerile proprietăței ce se 
află pe el. Se întinde de la :, 
satului Soleşti; merge spre N.; 
se întoarce spre E., și, descriind 
un semicerc, se întilnește cu 
Dealul-Nădiului. 

Coșeriul, «ea/, se întinde pe te- 

ritorul comunei şi a satului Pe- 

trești, pl. Stemnicul, jud. Vaslui. 

Coşeriului. (Movila-),. movilă,   
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pe culmea dealului ce formează 
malul Jijiei, com. Movileni, pl. 
Copoul, jud. Iași. Și-a luat nu- 
mele de la coșerile proprietă- 
ței, ce se află lingă ea. Aceasta 
movilă nu e naturală; datează 
din timpuri vechi. 

Coşeşti, com. rur., jud. Muscel, 
plasa Riîul-Doamnei, la S.-V. 
de Cimpulung, capitala distric- 
tului. E situată pe malul stîng 
al riului Doamna, la 32 kil. 
departe. 

Se mărginește la N, cu com. 
Leicești, la S. cu com. Dirmo- 

nești, la E. cu com. Bălileşti 

şi la V. cu com. Jupînești. Are 
o: populaţie de 1812 locuitori, 
din cari 309 contribuabili. 

Budgetul are la venituri 2238 
Iei și la cheltueli 2213 lei. 

Se compune din 3 cătune: 
Coșești, Păcioiul şi Petrești, 

Cea mai mare parte din lo- 

cuitori se ocupă cu fabricarea 

„vaselor de lemn, precum: buți, 

putini, vedre și cu fabricarea 
de oale de pămînt. 

Cultura. prunelor este o prin- 
cipală ocupaţiune a locuitorilor. 
Pe lingă ţuica ce fabrică, și a- 
ceasti în cantitate pănă la 
15000 decalitri anual, locuitorii 
prepară, în mari cantități, prune 
afumate, cu cari fac un însem- 
nat comerciii, 

În comună sunt 3 biserici, 
deservite de 3 preoți și 4 das- 
căli. 

Școala, condusă de un învă- 
țător normalist, este frecuen- 
tată de 45 elevi şi eleve, Sta- 
tul cheltuește cu întreținerea ei 
10$0 Iei anual. 

In raionul comunei se culti- - 
vă 3 pogoane vie. Pe teritorul 
comunei statul are o pădure, 

compusă din stejar, fag, car- 
„Pen, anin, alun și plută, în în- 
tindere de 600 hect. Ă 

O şosea leagă com. Coşești
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cu Dirmonești la S. și cu Lăi- 
cești la N. Această șosea dă 
spre N. în calca județeană Cim- 
pulung-Curtea-de-A rgeş. 

Rîul Doamna în timpurile ploi- 
oase, și mai ales primăvară, 

face mari stricăciuni terenului, 
fie prin debordare, fie prin 
schimbarea matcei sale. 

Coşeşti, com. rur., în partea de 
E. a pl. Racova, jud. Vasluiă, 
de a stînga pirîului Racova, la 
distanță de 22 kil. de orașul 
Vasluiii. Este formată din sa- 
tele : Coseşti, Coșca, Fundătura, 
Valea-Onei și Ezerul, pe o su- 
prafață de 880 hect. din cari: 
294 hect. pădure și 360 hect, 
loc de cultură, finaţ, imaș ale 
proprietăţei, iar 280 hect. ale 
locuitorilor, cu 5 hect. vii și 
livezi. Are o populaţie de 272 
familii, saii 1144 suflete, din cari 
33 străini. 

Are 2 biserici, deservite de 
2 cîntăreţi; o şcoală; o cir- 
ciumă, 

Budgetul com. e de 1426lei 
la venituri și 1418 lei, 56 bani 
la cheltueli, 

Sunt 164 contribuabili. 
Locuitorii posedă: 76 pluguri 

Și I41 care cu boi, 

Stupi sunt 60. 

Coșeşti, saţ, face parte din co- 
muna rurală cu acelaşi nume, 
plasa Riîul - Doamnci, judeţul 
Muscel. 

Coşeşti, saţ, şi eședinfă de co- 
mună, în centrul comunci Co- 
șești, plasa Racova, județul Vas- 
luiii. liste așezat pe capătul de- 
spre E. și pe ambele laturi 
ale Dealului-Satului, prin care 
curge piriul cu același nume. 
Este la distanță de 24 kil. de 
“Vasluii și-de 14 kil. de Pun: 
gești, reședința plășci. 

Are o suprafață cam de 157   
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„hect., din cari: 12 hect. pădure 
şi 131 hect. loc de cultură, fi: 
naț, imaș, ale proprietăţei, iar 
14 hect. ale locuitorilor. Are o 

“populaţie de 85 fam., sai 345 suil. 
Acest sat și-a luat numele 

de la un răzeș, numit Postelni- 
cul Coșeriul, ce s'a așezat în- 
tiiași dată pe acest loc. 

Proprietatea satului este a lo- 
cuitorilor răzeși, cari se pretind 
a fi coboritori din vechii moș- 
neni, împroprietăriți de Ștefan- 
cel-Mare, după războiul de la 
Racova. 

Are o biserică, făcută la 1 790, 
cu un dascăl; o şcoală, înființată 
la 1886, frecuentată de 17 elevi; 
o cîrciumă. 

Vite: 249 vite mari cornute, 
931 oi, 6 capre, 46 cai și 57 
rimători, 

Locuitorii posedă 29 pluguri 
şi 52 care cu boi, 

Sunt 60 stupi. 

Coşeşti, ea/, în raionul comunei 
cu același nume, plasa Rîul- 

Doamnei, jud. Muscel, pe care 

„se cultivă 150 hect. vie. 

Coşeşti, /oc izolat, face parte din 

comuna rurală cu același nume, 

plasa Rîul-Doamnei, judeţul Mus- 
cel. 

Coşeşti, pădure, proprietate a 

statului, în întindere de 600 hect., 

pendinte de comuna Coșești, pl. 
Rîul-Doamnei, județul Muscel. 

Coșeşti, ziriz, izvorește din par- 

"tea de N. a com. Coșești, plasa 

Racova, jud. Vasluiii, şi anume 

din satul Fundătura; curge spre 

SE. ; trece prin partea de E. a sa- 

tului Coșeşti, și, pe teritoriul com. 

Ivăneşti, la locul numit Moara- 

lui-Haier, se varsă în piriul Ra- 
cova, 

Coşii (Valea-), za/e, com. Fin- 
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tînele, pl. Cricovul, jud. Prahova. 
In această vale se varsă mulțime 
de piriiașe, cari, cînd plouă, 
măresc escepțional volumul apei 
din această vale, aducînd stri- 
căciuni terenului. 

Cosii (Valea-), dea/, în partea 
de N. a com. Fintînelele, plasa 
Cricovul, jud. Prahova, pe care 
se cultivă multă viță de vie. 
De cînd viile s'au filoxerat, se 
cultivă pe acest deal porumb 
şi grii. Parte servă pentru pă- 
șunatul vitelor. 

Coșlugea, saț, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, căt. comunei 
Lipnița. E situat în partea cen- 
trală a plășei și cea nordică a 
comunei, la 2! kil. spre N.-V. 
de cătunul de reședință, Lipnița. 
Este așezat pe valea Almaliului 
sai Ghiol-Ceair, la 12 lil. spre 
V. de ezerul Oltina, fiind închis 
la N.-V. de către dealul Uzum- 

- Bair şi la S-E. find mărginit 
de tufărișul Curt-Orman și de 
terenul Aliș-Pașa. Suprafaţa sa 
este de 427 hect., dintre care 
12 hect. sunt ocupate numai 
de vatra satului și de grădini. 
Populațiunea sa, care este for- 
mată mai numai din Romini, 
este de 154 familii, saii 629 
suflete, ocupîndu-se mai mult 
cu creșterea vitelor și cultivarea, 
viței de vie. Sunt podgorii în- 
semnate la N.-E. satului și 
puţin şi în partea vestică. Ca- 
sele sunt așezate de-alungul 
văci Almaliului, cu o direcțiune 
de la S.-V. către N-E.; mari, 

„Curate, cu un aspect cit se poate 
de frumos și așezate regulat, 

formînd ast-fel un drum drept 
prin mijlocul satului. Drumurile 
comunale care trec prin sat sunt 

„ următoarele: Satul - Noi - Cuiu- 

giuc, care trece prin mijlocul satu- 
„lui, dela N.-V. către S.V.; Pirjoa- 

ia-Lipniţa, care tae satul pe la
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partea sa nordică, și perpendi- 
cular pe cel-l'alt drum; un alt 
drum vine de la Cilnia. 

Coşlugea, şir «e dealuri, din 
jud. Constanţa, pl, Silistra-Nouă, 
ce se întinde pe teritoriul 'co- 
munelor rurale Satul-Noi, Cilnia- 
Girliţa, Lipnița și Gărvan. Dea- 
lul Coșlugea, culmea principală, 
împreună cu ramificațiile ei, brăz- 
dează partea vestică a plășei, pe 
cea sud-vestică a comunei Satul- 
Noi, pe cea estică a comunei 
Girliţa, pe cea vestică a comunei 
Lipnița, și pe cea nordică a com. 
Garvan. Ramificaţiile au _direc- 
țiune generală de la S. spre E, 
coprinse fiind ast-fel între Du- 
năre la N., ezerul Girliţa și valea 
Nursus-Ceair la V., hotarul Do- 
brogei spre Bulgaria la S., eze- 
rul' Oltina și văile Dermen-Ceair, 
Satischioi-Ceair la E., coprinzînd 
ast-fel un teren de mai bine de 
22.000 hect. Ramificaţiile acestui 
șir de dealuri, cari se desfac 
din culmea Coșlugea .sunt: la 
E. dealurile Uzum-Bair prelungit 
cu dealul Pietrei, dealul Cindeli ; 
la S., dealurile Sirti-Iol-Bair, pre- 
lungit la S. cu dealurile Dermen- 
Sirti, Ciriagi-Iol-Bair; la V. dea- 
lurile :  Oliucli, Cuingiuc- Iol - 
Bair, Gărvan-Bair, Scorei, pre- 

„lungit cu dealul Galiţa, Girliţa, 
Canli-Dere, cu dealurile Taplic, 
Draca-Dervent și dealul Cilnia ; 

- la N: dealurile: La Două-Movile, 
Dealul-de-la-Cetate, Ciatal- Or- 
man și Dealul-dincolo-de-Siliște, 
Aceste dealuri, :din pricina na- 
turilor stîncoase, fac ca malurile 
Dunărei și lacurile, pe lingă 
cari se află, să fie înalte și ri- 
poase, așa sunt ale ezerelor 
Girliţa și Oltina; văile Licma, 
Cilnia, Satischioi-Ceair. Cea mai 
mare înălțime a lor o întîlnim 
în Garvan-Bair, 181 m., pe teri- 
toriul bulgăresc al com. Garvan. 

- Înălțimea medie este de 88 m. 
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"Movilele presărate pe acest 
şir de dealuri sunt numeroase, 
unele naturale, altele făcute de 
oameni; principalele sunt: Pir- 
joaia (141 m.), Coșlugea (138 
m.), la N., Caragia (49 m), 
Almalicul (133 m.), Verlichioi 
(145 m.), Curdeli, la S. şi E. 
Cuiugiuc (130 m.), Iuc-Mezarli 
(168 m.), la S. şi V. 

Basinele alimentate de această 
culme sunt acelea ale Dunărei, 
iezerele  Girliţa şi Oltina. In 
Dunăre se deschid văile: Ghi- 
vizlicul-Mare, Cilnia, formată din 
Cilnia-Veche și Canli-Dere, Li- 
cina; în iezerul Girliţa se des- 
chid văile: Girlița sau Scorei, 
Cuiu-luc-Cului, formată din vă. 
ile Lamburlu-Culac, Caraghios- 
Ceair, Garvan-Ciair, Iaiba-Ciair, 
Cuiu-Giuc - Ceair, Cara - Burun- 
Ceair, Ciril-Misî-Ceair; în iezerul 
Oltina se deschid văile: Coșlu- 

- gea, formată din văile: Irortie, 
Micul-Ormar, Tanasaia, Almali- 
Culac, apoi Valea- Almalicului 
saii Ghiol-Ceair, Derca - Ceair, 
Lipnița, Ciali- Ceair, Ciamulrli 
și balta Iort-Mac. 

Pădurile, odinioară, coprindeati 
cea mai mare parte din pantele 
şi muchiile acestor dealuri; azi 
însă abia 4500 hect. mai există 
în urma devastărilor Cerchezi- 

„lor și tăierei neîngrijite a locui. 
torilor; ele sunt presărate: Ja 
V. cu pădurile Licina, Dervent, 
Tapsic, Galiţia, Girliţa ; pădurile 
Cuiugiuc, Garvan la S.V.; pă- 

„_durile Echenli - Orman, Saiadi- 
Orman, Iasi-Orman, Cara- Ali- 
Corusul, Chiresli-Orman, Saia- 
Curu-Orman, la S. și S.-E, 

Tufărişurile acoperă cea mai 
mare întindere, după care vin 
semănăturile, apoi finețele şi în 
urmă de tot viile satelor, din 
care mai importante sunt ale sa- 
telor Cilnia, Galia și Satul-Noii. 

In interiorul acestei culmi, în 
văi, găsim așezate comunele Cil-   
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nia, Lipnița, cu cătunele sale: 
Velichioi, Cuiugiuc și Coșlugea, 
iar pe rebordurile exterioare 
suntașezate comunele Satul-Noii, 
cu cătunul săii Pirjoaia şi Gir. 
lia, cu cătunul săii Galiţa. Aces- 
te comune și cătune sunt unite . 

între ele prin drumuri numeroa- 
se: calea județeană Iise-Chioi- 
Girliţa - Lipnița - Curu - Orman; 
apoi drumuri comunale nume- 
roase ce tae în lung şi 'n lat 

“toate aceste dealuri. 

Coşlugea, 7p02/ă, în jud. Con- 
stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te. 
ritoriul comunei rurale Lipnița, 
şi pe al cătunului săii Coșlugea, 
de la care și-a luat numele. Este 
situată în partea de N. a plășei 
şi cea nord-vestică a comunei, 
pe muchea principală a dealului 
Coșlugea. Prin ea trece și ho- 
tarul dintre comunele Lipnița, 
şi Cilnia. Are 138 m. înălțime. 
Fost punct trigonometric de ob. 
servaţie rangul al 2-lea, do- 
minînd prin înălțimea sa satul 
Cilnia, valea Cîlnia - Veche și 
valea Coșlugea, cum şi drumul 
comunal Cilnia-Pirjoaia, ce trece 
pe la poalele sale estice. Este 
acoperită cu verdeață. 

Coșlugea, dza/, în jud. Tulcea, 
pl. Măcinul, pe teritoriul comu- 
nei rurale Greci. Are o direc- 
țiune generală de la N.-V. spre 
S.-E., brăzdind partea estică a 
plășei şi a comunei. Din el se 
lasă multe ramificații, așa avem : 
la S$., dealul Secarul; la E., dea- 
lul Ștubeilor şi Negoiul; la N,, 
dealul Teilor și Piscul-Inalt-și- 
Țuţuiat; la V., dealul Piatra- 
Mariei. Cel mai ridicat virf al 
săii este virful Greci, 426 m., | 
cel mai înalt virf din județul 
Tulcea, și chiar din Dobro- 
gea. De pe el, vederea îmbrăţi- 
şează o întindere de mai multe 
mii de kilometrii pătrați; se
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vede Brăila, Galaţi, Măcin şi 
Dunărea, pe o mare întindere. 
l. de natură stincoasă, avind 

culmea acoperită cu pășuni, iar 

poalele și ramurile cu păduri 

întinse de tei mirositori, de 

fagi şi carpeni. 

Coşlugea, ra/, în jud. Tulcea, 

pl. Isaceca, pe teritoriul comu- 

nci rurale Balabancea, și pe al 

“cătunelor sale Geaferca-Rusă și 

Islam-Geaferca. Se desface din 

poalele vestice ale dealului Bo- 

clogea: Se întinde spre S., prin- 

tre Văile-Stipanului și Coșlugea, 

avind o direcţiune generală de 

la N-V. spre S-E, brăzdind 

partea centrală a plășci și cea 

nord-estică a comunei. Se pre- 

lungeşte la S. cu dealul Gea- 

ferca. Are 2 virfuri pietroase şi 

înalte (330 m. şi 312), puncte 

trigonometrice de observaţie de 

rangul al 3-lea, .dominînd asu- 

pra văei piriului Taiţa, a sate- 

lor Hancearca, Geaferca-Rusă și 

asupra drumurilor ce le uneşte. 

Este acoperit cu' păduri fru- 

moase și pășuni bogate. 

Coşlugea (La-Moara), /ocriuță 

izolată, în jud. Constanţa, pl.. 

Silistra-Nouă, pe teritoriul co- 

munci rurale Lipnița și pe al 

cătunului săii Coșlugea, de la 

care și-a luat numele. Este o 

moară de vint, așezată pe ma- 

lul văci Ghiol-Ceair, lingă sat 

chiar, pe o înălțime de 119 m., 

unde a fost şi un punct trigono- 

mctric de observaţie de rangul 

al 3-lea. Domincază prin înăl- 
țimea sa valea Almalicul-Dere, 
valea Ghiol-Ceair, satul Coșlugea 
şi drumul comunal Lipniţa-Coş- 
lugea. 

Coşlugea, va/e, în jud. Constanţa, 
pl. Silistra-Nouă, pe teritoriul 

comunelor rurale Satul-Noi și 
Lipnița. Şi-a luat numele de la   
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dealul Coșlugea, din care îşi ia 

naștere, Este formată din uni- 

rea a patru văi mai mici: Va- 
Ica-lui-Iroftie, Micul-Orman, Ta- 
na-Saia şi Uzum-Ceair, care toate 

își ati începutul în poalele ori- 
entale ale dealului Coşlugea. Se 

împreună cîte-și patru la 2 kil. 
spre S.-V. de satul Satul-Noi, 

și, sub numele de valea Coșlu- 

gea, se îndreaptă spre E., avînd 
o direcţiune generală de la V, 
spre .E., brăzdind partea de 
N.'a plășei şi a comunei Lip- 

niţa (Și a cătunului acesteia Coş. 

lugea, căruia i-a împrumutat și 

numele) şi pe cea sudică a co- 

munci Satul-Noi. După un drum 

de 6 kil., se deschide din iezerul 

Oltina în partea vestică a lui, 

la 1 kil. mai jos de satul Satul- 

Noi. Malurile sunt joase şi a- 

coperite cu verdeață. Terenul 

străbătut de această vale și a- 

diacentele sale este coprins în- 

tre dealurile Coșlugea la V., Cia- 

tal-Orman la N., Uzum-Bair și 

Dealul-Pietrei la S., şi iezerul 

Oltina la E. Printre văile sc- 

cundare cari conduc către ea, 

cea mai însemnată c valea Al- 

mali-Culac, pe care o primește 

pe dreapta, nu departe de des- 

chiderea ei în iezerul Oltina. A- 

ccastă vale, ca și adiacentele sale, 

nu are apă în tot timpul verci, 

ci numai primăvara şi toamna, 

în timpul ploilor și topirci ză- 

pezilor. Printrinsa merge un 

drum comunal: Cilnia-Satul-Noii. 

Coşlugea, za/e, în jud. Tulcea, 

pl. Isaccea, pe teritoriul comu- 

nci rurale Balabancea, și pe al 

cătunului săi Geaferca-Turceas- 

că. Izvorește din poalele vestice 

ale dealului Boclogea; curge 

printre dealurile Boclogea de- 

oparte, Coșlugea și Geaferca pe 

de-altă parie; trece prin satul 

Islam-Gceaferca; taie drumul co- 

munal Balabancea-Orta-Chioi, şi,   

COȘOAIA 

după un drum de peste 6 kil, 

se deschide în valea piriului 

Taiţa, pe dreapta, la 12 kil. 

mai jos de satul Balabancea. 

Şi-a luat numele de la dealul 

Coşlugea, ale cărui poale le udă. 

Coşna, fădure, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, com. Bogdănești. E- 

sențe: stejari, fagi, carpeni și 

brazi. Areo întindere de 85 hect. 

și este supusă regimului silvic. 

Coșna, munte, jud. Baciii, plasa 

Trotușul, com. Grozești, al cărui 

virf poartă numele de Coşniţa. 

Coşna, mute, jud. Bacăii, plasa 

Trotușul, com. Bogdănești, pe 

teritoriul satului Satul-Noii. 

Coşna, piriiaș, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, com. Bogdănești; care 
curge pe teritoriul satului Sa- 

tul-Noii. Işi are obirșia în pă- 

durea Coşniţa și se varsă în pi- 
riiaşul IHeţmanul. 

Coşniţa, zîrf al muntelui Coșna, 
jud. Bacăii, pl. Trotușul, de pe 
teritoriul com. Grozeşti. 

Coşniţa, pădure, jud. Bacăii, pl. 
Trotușul, com. Bogdănești, de 

pe teritoriul satului Satul-Noii. 

Coşoaia, câfuu, pendinte de com. 
Crevenicul-Mare saii Crevenicul- 
Colfeasca, din pl. Neajlovului, 
jud. Vlaşca. Este situat pe dea- 
lul Văei-Milcovului, despre S$., 
proprietatea d-lui Victor Ionescu. 

Are o biserică, deservită de 

un preot şi un dascăl. Ţine de 
parohia Crevenia-Răduleșşti, 

Are o suprafaţă de 1102 hect., 

din care s'a dat la So locuitori 

450 hect. Este un petec de pă- 

dure de 5 hect., producind un 

venit anual de 6o0o lei. 
Prin acest cătun trece valea 

Coșoaia, care dă în Valea-Milco-
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vului ce o desparte despre N. 
de proprietatea Obedeni. 

Coşoaia, qea/, în jud. Mehedinţi, 
pl. Cloșani, com. urb. Baia-de- 
Aramă. 

Coşoaia, va/e, ce vine din Pă- 
risești; trece prin Colfeasca-Vă- 
căreasca și dă în Valea-Milco- 
vului, pe moșia Coșoaia a d-lui 
Ionescu. E situată în pl. Neajlo- 

„vului, jud. Vlașca. 

Coşoteiul, vă/cea, prin care curge 
piriiașul cu același nume, în 
plasa Tîrgului, jud. Teleorman. 
Incepe dintre moșiile Drăgșani 
şi Cucueţi, la punctul numit La- 
cul-cu-Plopi, nu departe de ho- 
tarul moșiei Merișani. Ocoleşte 
braniștea de pe moșia Papa și 
se varsă în riul Vedea, aproape 
de podul de pe șoseaua Ro- 
șiori-Ciolănești, la capătul pă- 
durei Drăgănești Țigănia. Pri- 
măvara și pe timpuri ploioase 
Coşoteiul se varsă și inundă pă- 
durea Țigănia. 

Coşoveni saii Onceasca, cătun, 
pendinte de com: Bălănoaia, pl. 
Marginea, jud. Vlașca, proprie- 
tate a Eforiei Spitalelor Civile 
din București, situată pe ondu- 

laţiunele malului Dunărci, des- 
pre Stănești. 

Din suprafața totală, 4884 
hect., s'aii dat, la 1864, la 58 
locuitori, conform legei rurale, 
2854 hect. 

Are un petec de pădure de 
tufă de 328 hect., care se aren. 
dează anual pe preț de 34700 1. 

Are o biserică, deservită de 
un preot și un dascăl. Ține de 
parohia Bălănoaia. 

Este departe de Giurgiu de 
11 Kil., de Bucureşti, de 60 kil.; 
de stația drumului de fer Fră- 
tești, de 9 kil, 

Se află pe această proprietate 
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văile: Găvanul, Valea-Duduiţii, 
valea Coşoveni, valea Oncești, 
Valea - Măgariţei și Valea - Bil- 
ciului. 

Coşoveni, îas, în partea de N. 
a comunei Uriceni, pl. Coşula, 
jud. Botoșani. 

Coşoveni, va/e, pe proprietatea 
Oncești-Coşoveni, pl. Marginea, 
jud. Vlașca. 

Coşoveni-de-Jos, cor, rur., jud. 
Dolj, pl. Ocolul, la 14 kil. de: 
părtare de Craiova. 

Comuna este așezată pe cos- 
tişa dealului Lumașiul. 

Se învecineşte la N. cu co- 
muna Pieleşti, la S. cu comuna 
Ghindeni, la V. cu com. Preajba 
şi Craiova, la E. cu com. Co- 
șoveni-d.-s, , 

In partea de E. a comunei 
se găsesc niște movile mari 
(10) cu înălțimi de 4 metri. Se 
pretinde că sunt făcute de Co- 
mani, un popor ce a cutreerat 
din Olt și pănă în Dunăre. In 
S.-V. com. sunt două morminte 
mari, lungi de cîte 100 m. și 
late de 10 m. unde se zice că 
ar fi îngropaţi doi oameni mari 
de statură, uriași sati jidovi. 

In partea de V.a com. sunt 
4 dealuri: Dealul-Vălcăneșştilor, 
Dealul-Deleni, Dealul-Țuţurelor 
și Dealul - Sirbei, acoperite cu 
vii. La locul numit Sîrba, se gă- 
sește pietriș în mare cantitate, 
din care s'aii pavat în 1884 șo- 
selele din amîndouă comunele 

* Coşoveni, 

Cursul de apă ce udă comu- 
na este piriul Lumașiul, ce îz- 
vorește din dreptul școalei pri- 
mare, din fintina Călugăra; cur- 
ge prin partea de V. a com, 
Pe lingă acest pirîi se întinde 
un pămînt bun, pentru culti- 
varea legumelor, pe o supra- 
față de 4 hect. 
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Izvoare sunt: "Țuţurele şi Bă- 
nesele, unde, legenda spune, 

şi-ar fi avut conac Banul-Mă. 
răcine. 

Ruine se găsesc: la E. de 
izvoarele Bănese, unde bătrînii 
povestesc că ar fi fost curtea 
Banului-Mărăcine. 

Numele acestei comune se 
trage de la orășelul Cosova saii 
Casovia, de lîngă Cîmpia-Mier- 
lelor (Serbia), așezat între Co- 
panic și Scopia. Legenda aces- 
tul nume este următoarea: In- 
torcindu-se Mircea-cel-Mare de la 
războiul ce a avut L.azăr, despo- 
tul Serbiei, cu Amurat ], împăra- 
tul Turciei la 1389, pe Cimpia- 
Mierlelor, s'ar fi luat din acele lo- 
curi (Casovia), în armata lui Mir. 
cea, 12 bărbaţi şi 1 femee de na- 
țiune romînă şi cu ocazia tre- 
cerei armatei pe acest loc, (sa- 
tul Coşoveni de azi), acei locui- 
tori, cum lise mai zice 12 mmoși 
şi 1 jumătate, aii rămas aci, cu 
numele de Coșoveni, de la care 
s'a şi dat numele satului, unde 
S'ai stabilit, de Coşoveni. Din cei 
12 bărbaţi şi 1” femee, 5 ai ră- 
mas aci și ati dat naștere co- 
munei Coșoveni-d.-j., iar cei 
alți şeapte şi 1 femee aii mers 
spre E. și ai fondat com, Co- 
șoveni-d.-s. 

In vechime, această comună 
se numea Deleni, de la un mic 
deal pe care este așezată, și 
era alipită pe la 1864 de com... 
Coșoveni-d.-s., cu care a stat 
unită pănă la 1884, Martie 26. 
De la această dată s'a constituit 
ca comună singură cu numele 
ce avea din nainte, adică cu 
acela de Coşoveni-d.-j. Azi, co- 
muna are un singur sat, ce se 
chiamă Coșoveni-d.-j., în care este | 
reședința primăriei. și care co- 
prinde două mahalale și anume: 

“mahalaua Bisericei, pe care se 
află școala și biserica şi maha- 
laua Trochiteștilor. 
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„În comună este 1 biserică de 
zid, fondată la 1804, de săteni, 
deservită de-1 preot și 1 cîn- 
tăreţ; o școală mixtă, ce func- 

ționează din 1884, fiind. întreţi- 

nută de stat. Are 1 învățător 

și 17 pog. proprietate. Localul 

pentru școală este închiriat, con- 

struit din zid și în stare bună, 

In anul școlar, 1892—93 a fost 

frecuentată de 42 băcţi şi 3 

fete. Cu virstă de școală sunt 
53 băeţi și 42 fete. Știii carte 
44 bărbaţi și 1 femee. 

Populația comunei este de 
862 suflete, din cari 430 băr- 
baţi și 432 femei, După legea 

rurală din 1864 s'aii împămiîn- 

tenit 12 locuitori, 

gea din 1879 sunt 18 însură- 

ței. 

Case sunt 214, mai toate de 
zid, avind fie-care grădina ci, 

și bordee de lemn sunt 23. 

Suprafața întregei comune 
trece de 1900 hect., din care 

1750 hect. pămînt arabil şi re- 
stul pădure, 

Moșiile se numesc: Lumașiul, 

aparținind statului şi care e aren- 

“dată, de la 1883—98, cu 11350 

lei anual și Coşoveni-d. -Î., care 
aparţine sătenilor. 

Pădurea, care se numesc Lu- 

mașiul, se găsește pe moșia Sta- 

tului. Are o întindere de 1şo 

_hect. A aparținut Banului- Mă- 

răcine, apoi mănăstirei Sadova 

și în. fine statului. Afară de pă- 

durea Lumașiul, mai sunt două 

crînguri, în întindere de 15 hect. 

fic-care şi două braniști, în în- 
tindere de 71j hect. fie-care. 
Felul arborilor ce se găsesc 
sunt: cerul, girnița, arțarul, ste- 

jarul și lemnul cîinesc. 
Pe moșia locuitorilor din satul 

Coșoveni-d.-j. este o moară en 
aburi, unde sc macină produc: 
tele locuitorilor, 

Pentru fabricarea ţuicei sunt 

4 cazane. Femeile ţese pînză de 

iar după le-: 

  

borangic. din mătasa gîndaci- 
lor de mătasă, 

Cîrciumi sunt 2, 
Prin E. comunei trece şoseaua 

judeţeană Craiova-Caracal, din 
care se desparte șoseaua veci- 
nală - comunală spre Ghindeni. 
Această șosea este largă de 

"7ih m. 
Venitul comunei pe 1892—93 

"a fost de 1449,72 lei și cheltue. 
lile de 1391,26 lei. 

Coşoveni- -de-Jos, sat, jud. Dolj, 
“pl. Ocolul, com. Coşoveni-d..j., 

cu reședința Primăriei. (Vezi. 
com. Coșoveni-d.-j.). 

Coşoveni-de-Jos, moșie, judeţul 
Dolj, pl. Ocolul, com. Coșoveni:- 

d.-j.; aparţine locuitorilor. 

Coşoveni - de - Mijloc, fost sa/, 
jud. Dolj, pl. Ocolul, com. Co- 

șoveni-d.-s. și azi mahala. Are 

"o biserică, în altarul căreia se 

găsește următoarea inscripţiune: 

« Această biserică este făcută de d-nul 

Ene Pilariu pănă la jumătate, apoi de 

d-nul Iancu Coşoveanu (Dăbuleanu) care 

o a şi terminat-o împreună cu toți să- 

tenit.» 

Această biserică nu are dată, 

dar după spusele bătrinilor este 

cam de 70 ani. Are 17 pogoane 

proprietate și serbează hramul 

Adormirea-Maicei.Preciste. 

Coşoveni-de - Mijloc, nume ce 
purta co. Coşoveni-d..s;, jud. 

Dolj, pl. Ocolul. 

Coşoveni-de- Sus, com. rur., 
jud. Dolj, plasa Ocolul, la 14 

kil. depărtare de Craiova. 

Comuna 'este așezată pe un 

loc șes, care poartă numele de 
șesul Coșoveni-de-Sus. 

Se învecineşte la N. cu com. 

Piteşti, la S. cu comunele Malul- 

Mare și Coşoveni-d.j., la V.. 
cu comuna Preajba și la E. cu.   

„comuna Leul, din judeţul Ro- 
manaţi. 

Este udată de piriul Circea, 
ce. trece prin V. comunei, la 3 

kil. depărtare, 

Lacuri sunt: - Cialiciul, spre 
S.-E. lung de 120 stj. şi lat de 40 
stj.; al-Raţei sai al-Manei, la E., 
lung de 100 stj. şi lat de 35 
stj.; Curtea, la V., lung 140 stj. 
şi lat de 20 stj., în raionul. sa- 
tului ; Lacul-Lung, la E., lung 
de 130 stj. și lat de zo stj.;: 
Aleșteul, la N.-E., lung de 10 
st. şi lat de so stj.; Iazul, la 

E. lung de 140 stj. și lat de 
15 stj.; Inşiratele, la N., lung 
de 70 stj. şi lat de ro sţj.; 
Braniştea, la N., lung de 160 
stj. și lat de şo stj. 

Terenul comunei este șes, 

Se găsesc aci niște movile 
mari cari încep din S. ace- 
stei comune și merg către E,, 
spre riul Olt, prin jud. Roma- 
naţi. Legenda spune că sunt 
făcute de Comanii, cari aii cu- 

trecrat, în vremuri depărtate, 

aceste locuri. . . 
Către 1864, coniuna sc, nu- 

mea Coșoveni-d.-mj. şi se com- 
punea dintr'un Singur sat, ce se 

numea tot Coșoveni-d.-mj. De 

la 1864 s'a alipit de comuna 
Coşoveni- d. -j., pănă la 1884, 
Martie 26. Astăzi este comună 
deosebită, compusă dintr'un sin- 

gur sat ce poartă numele de 

Coşoveni-d.-s. și din mahalaua 
Coşoveni-d.-mj. : 

Are două biserici, una în sa- 

tul Coşoveni-d.-s. și a doua în 

mahalaua Coșoveni-d.-mj. Bisc: 

rica din Coșoveni-d.-s. arc în 

tindă următoarea inscripţiune : 

«Această sfintă şi dumnezeiască bi- 

serică s'a început la anul 1809, (se 

crede că această dată este greşită) prin 

ctitorit Diaconul Vasile, cu Mitrana, 

Chirea ilerăscu cu Mitra, Chirea şi Ni- 

culae cu Floarea, Nicolae şi Nedelcu 

cu lLlinca, Şerban cu Rada Nedelcu și 

Dicu cu Safta.»
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Serbează hramul Sfintului Ni- 
colae. Inainte de 1809 era de 
lemn, ază însă este de zid. Bi- 
serica din mahalaua Coșoveni- 
d.-mj. are o proprietate de 17 
pogoane. In altarul .ei se gă- 
sește următoarea inscripţiune: 

„«Această sfintă biserică este începută 
de d-nul Ene Pitariii pănă la jumătate, 
apot de d-nu Iancu Coșoveânu (Dăbu- 
leanu) care o aii şi terminat-o împreună 
cu toți sătenit.> 

Această biserică nu are dată, 
dar după spusele bătrînilor da- 
tează cam de 70 ani. Serbează 
hramul Adormirea- Maicei- Dom- 
nului, 

In comună este o școală mix- 

tă ce funcționează din 1870; 
e întreținută de Stat și comună 
şi condusă de un învățător. In 
anul școlar 1892-—93 a fost fre- 
cuentată de 60 elevi (52 băcţi 
şi S fete). Cu vîrstă de școală 
sunt 175 copii. Ştii carte 177 
bărbați și 3 femei. 

Populaţia este de 2510 lo- 

cuitori, din cari 1270 bărbați 
Şi 1240 femei. 

După legea rurală din 1864, 
S'aii împroprietărit 60 locuitori, 
iar după legea din 1879 sunt 

4 însurăței; 

Sunt 150 case și 280 bordee. 

Casele sunt de zid, avind fe- 

care grădina ei. Bordeele sunt 
de lemn. 

Suprafața comunei este de 

3000 pog., din cari 2665 pă- 

mînt arabil, iar restul, izlaz, lac, 
teren sterp și 100 pog. pădure. 

Moșia, se: numește Coșoveni- 
d.-j. și aparţine d-lui Const. G. 
I. Pleșea şi locuitorilor. Pe ea 
se seamănă grili, orz, porumb şi 
ovăz. Se cresc gindaci de mă- 

tase pentru trebuințele familiare, 
producindu-se în total pănă la 
50 klg. gogoşi. Cînepa se scoate 
pănă la 4000 klg: fire. din 
1I0—15 pog. Prunii se cultivă 
prin grădinele sătenilor. 
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„Pe teritoriul moșiei este o 
singură pădure ce se numește 
Coșoveni-d.-s, și care are o în- 

“tindere de 100 'pogoane și 
este compusă din cer, gîrniță 
și puțin stejar. Țuică se fa- 
brică în 10 cazane cu 2 ţevi 
fie-care. Femeile ţese pînză de 

tort, de la 5000-——10000 coţi pe 
an şi dimie din lină de oaic, de 

"la 3000—5000 coți pe an. 
Locuitorii ai parte în viile 

din Malul - Mare, Malul - Mic și 
Sadova. 

Circiumi sunt 2. 
Comuna, este străbătută pe o 

"lungime de 11 kil. de șoseaua 
județeană Craiova - Caracal, de 

" şoseaua vecinală Coşoveni-Co- 
şoveni-d.-j., pe o lungime de 
500 m. și de 4 șosele comu- 
nale în întindere de aproape I 
kil. fie-care, 

Contribuabili sunt 402, 

Venitul comunci pe.1892—93 
a fost de 3062 lei, 23 bani şi 
cheltuelile de 2472 lei, 38 bani. 

Coşoveni-de- Sus, sa, judeţul 
Dolj, pl. Ocolul, com. Coşove- 
ni-d.-s., cu reședința ' primăriei. 

(Vezi com. Coșoveni-d.-s.). 

Coşoveni-de-Sus, roșie parti- 
culară, jud. Dolj, plasa Ocolul, 
com. Coșoveni-d.-s., aparținînd 
locuitorilor și d-lui Const.G. 1. 
Pleșea. Pe această "moșie se 

cresc și gîndaci de mătase, 

Coşoveni-de-Sus, zăzure parti- 
culară, jud. Dolj, plasa Ocolul, 

"com. Coşoveni-d.-s., în întin- 
dere de 100 pog. Esenţe: cer, 
girniță şi puţini stejari. 

Coşoveni-de-Sus, șes, jud. Dolj, 
pl. Ocolul, com. Coșoveni-d.-s., 

“pe care se întinde comuna. 

Coşreanca, ză/cea, la N.-E. 
com. Netoţi, jud. Teleorman.   
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Coşteni, saţ, în partea de N.E. 
a comunei Dăngeni, plasa Jijia, 
jud. Botoșani. Are o suprafață 

227 hect. și o populaţie de 
7 familii, sai 36: suflete, din 
cari 5 contribuabili. 

Vite: 14 vite mari cornute, 
6 cai, 82 oi și $ mascuri. - Este 
1 cîrciumă. 

Coştila, pzsc, jud. Prahova, înalt 
de 2500 metri d'asupra nivelu- 
lui Mării-Negre. Acest munte, 
împreună cu Susaiul, Faţa-Gă- 
vanei, Unghia-Mică, și alții, a- 
parţineaii din timpurile cele mai 
vechi familici Dudescilor, 

La anul 1804, a trecut în po- 
sesiunea unui locuitor, Băltăre- 
țu. Acest munte se stăpîneşte 
azi de M. S. Regele Carol 1, 
și a fost cumpărat, cu toți 
munții mai sus, în Maiu 
1893, de la Manuk Bei, pe pre- 
țul de lei 850.000, 

Coştila (Muntele-), pădure par- 
ticulară, supusă regimului silvic 
încă din anul 18583, pe moșia 
Muntele - Coștila, pendinte de 
com. Sinaia, plaiul Peleşul, jud. 
Prahova. 

Coşul, pisc, com. Govora, plasa 

Ocolul, jud. Vilcea, 

Coşula, 2/asă, situată în partea 
de S. a județului Botoșani. Se 
întinde pe dealurile și văile 
dintre Jijia și Siretul, 

Se mărginește la N, cu plă- 
șile Tîrgul și Miletinul, la E. 
cu pl. Jijia și jud. Iași, la S. 
cu jud. Iași și Suceava șila V. 
cu pl. Siretul, 

Se compune din 12 comune, 
"din care una urbană: . 

1. Copălăul, cu sațul Copă- 
lăul, în partea de N. a plășci. 

2. Coșula, cu 'satul Coșula, 

spre V. de Copălăul. 

3. Cristești, cu satele : Cri.
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„ Steşti și Schitul - Orășeni (Mai- 
„cele), spre N.-V. de comuna 
Coșula, 

4. Deleni, cu satele; Deleni, 

Macsut, Pircovaci şi Slobozia, 

in partea de S. a plășei şi spre 

N.-V. de Hirlăul. 

5. Feredieni, cu satele: Fe- 
redieni, Poiana şi Unsa, la N. 
de Deleni. 

6. F/ăminsi, cu satele; Cor- 
dunul,. Flămînzi, Poiana și Pri- 
secani, la S. de Copălăul. 

7. Zltrlăul, com. urb., for: 
mată din orașul Hiîrlăul, la mar- 
ginea de S. a plășei și a jude- 
țului. 

8. Lătăi, cu satele: Lătăi și 
Prăjeni (Siliștea) la N.-E. de 
com. Deleni. 

9. Rădeni, cu satele: Bah- 
luiul, Bascoteni, Mănăstirea-lui. 
Baluș, Rădeni, Şendreni și Vlă- 
deni, la N. de Feredieni, 

10. S/obosia - Secătura, for- 
mată din satul Slobozia - Secă- 
tură (Oniega), la S.-V. de Co- 
șula, 

II. Sforeşii, cu satele: Sto- 
reşti și Frumușica (tirgușor), la 
S. de Flăminzi. 

12. Uriceni, cu satele: Bo- 
sinceni, Chiţoveni, Stahna, Tam- 
ba și Tulburea. 

„ Pămîntul, în partea de mijloc 
și de S., este argilos și pietros 
și acoperit cu păduri, cari se 
întind și peste partea de V. 
a plășei; în partea de E.și N.- 
IE. pămîntul este argilos și ocupat 
de semănături. 

Terenul acestei plăşi este 
accidentat și acoperit, în mare 
parte, cu codri seculari. 

In partea de mijloc a plășei 
sc ridică un deal înalt și pietros, 
numit "Țencușa, prin comunele 
Storeșşti, Rădeni, apoi prin Fere- 
dieni, ia numele de Cerbătoa- 
rea, iar prin Deleni pănă la Hir- 
lău, numele de Pietrăria. 

De o parte și de alta a aces-   
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tei șire se prelungesc, spre S., 
dealuri ce mărginesc Bahluiul 
şi afluenții săi pe ambele părți. 
Ast-fel sunt: Dealul-Mare, Stă- 
niştea, Lebăda, Bursucul, Bolo- 
hanul și Pietrăria în comuna Slo- 
bozia-Secătura; Hirtopul, Ivă- 
școaia, Melci şi Prisecani, în co- 
muna Flăminzi; Holmul, Dealul- 

„Roș și Țencușa, în com. Sto- 
rești; Holmul, în com, Rădeni; 
Cerbătoarea, IHolmul, Nacul, Po- 
iana, Raiul şi Unsa, în com. 
Feredieni; Cetăţuia, Gurgueta, 
Holmul, .Lutul-Galben, Dealul- 
Mare, Mărul-Scumpului, Modru- 
zul, Pietrăria și Dealul-Pietrei, în 
com. Deleni, 

În partea de N. și NE. a 
plășci, se întind, pe ambele părți 
ale piriului Miletinul, mai multe 
șire de dealuri, din care cele mai 
principale sunt: Albia, Dumbra- 
va, Dumbrăviţa, Furnicari, Ghi- 
lonești, Cierul, Ursoaia și Teișul, 
în com. Cristești; Buda, Cerbul, 
Jorovlea și Varnița în comuna Co- 
pălăul. Gornitul, Tamba și Volo- 
ca, în com. Uriceni, Movila-Păru- 
lui și Prăjești, în com, Lătăi, 

Văi sunt! înguste şi puține; 
cele mai însemnate sunt: Valea- 
Miletinului, care străbate plasa 
în partea de NE. și e cea 
mai mare; apoi Oncaga, Bahluiul, 
Bahna, Tulburea, Scînteia și Do- 
dolea, în dreapta Miletinului, iar 
Novaci și Prăjanul, în stînga lui. 
„Apele ce udă această plasă 

sunt: Miletinul, care udă partea 
de N.-E. a plășei, trece prin 
comunele Cristești, Coșula, Co- 
pălăul, Uriceni şi Lătăi şi pri- 
mește ca afluenți din dreapta: 
Piriul- Satului (Storești), mărit 
cu Petricelul, Tulburea, cu Stah- 

na și Bahna, Piriul-Vlădenilor, 
Cornaciul, cu Pălăncuţa, One- 

guţa, cu Piriul-Crucei şi piriul 

Putreda, îar în stinga Prăjanul 
şi Novaci. 

Bahluiul, udă partea de S.a 
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plășei, curgînd prin pădure, trece 
pe lingă Hirlăul şi apoi în jud, 
Iași. Primește din diferite văi - 
ale codrilor Deleni, de unde 
izvorește, mai multe piriiașe, 
precum: Văcăriţa, Racoșul, Hu- 

mosul, Tisa și Pircovaci, din 
dreapta și Măgioara şi Recea, 
din stînga. 

Sunt mai multe iazuri, şi a- 
nume: Leahul şi Nacu, în com. 
Feredieni; iazul de la Valea. 
Rea, Movila-Părului și Hrana- 
ciul, în com. Lătăi; Lipoveni și 
Tofăneasca, în com, Cristești, 

Suprafața plășei e de ş2400 
"hect. 

Cea mai mare parte din în- 
tinderea plășei e acoperită cu 
păduri seculare, și numai par- 
tea de N., N.-E. şi E. este 
cîmpoasă și ocupată cu semă- 
nături. | 

În privința culturilor, terit. este 
ast-fel împărțit: cu gri, ovăz, 
păpușoiii, etc. se cultivă 22200 
hect.; cuvii, 200 hect. ; acoperite 
cu păduri sunt 199oohect., din 
cari 10502 hect. proprietăți par- 
ticulare și 3398 hect. ale Statului 
(pădurea Coșula și Feredieni); 
iar restul de 10231 hect. din în- 
tinderea plășei sunt îmașc, finețe 
şi locurile satelor. 

Producțiunea cerealelor s'a 

evaluat, în 1890, la 52733 hecto- 
litri griii, 128979 hectol. păpu- 
şoiii, 2419 hectol. secară, 16569 
hectol. orz, 8857 hectol. ovăz, 

6998 hectol. rapiță, 128 hectol. 
hrișcă, 

Vite în 1890: 8427 boi și 
vaci, 1818 cai, 12366 oi și 2588 - 
porci. 

Animale sălbatice pentru _vi- 
nat se găsesc foarte multe, în 

regiunea păduroasă; ast-fel, în 

codri, se găsesc capre și porci 

sălbatici, lupi, vulpi, epuri, di- 

hori, etc. 

Industria, în această plasă, se 

înseamnă prin o velniță de spirt
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în- com. Deleni, care produce 
4000 decalitri spirt şi 2 mici 
fabrici de spirt de drojdii şi de 
tescovină în Hirlăi, 2 fabrici 
de uleiă în Hirlăi, 1 fabrică 

- de sticlă la Storești, 3 mori cu 
aburi și 22 mori de apă. 

„ Lemnăria şi rotăria sunt bine 
dezvoltate, în toate comunele 
fiind bogăţie de lemn, dar mai 
mult în Hirlăui; olăria, în com. 
Feredieni. 

Industria. pietrelor de moară 
din com. Deleni este vestită ; 
aceste cariere aduc un venit 
anual de 20000 lei; apoi vin nu- 
meroasele cariere de piatră pen- 
tru construcții şi șosele din com. 
Storeşti, Feredieni, Slobozia-Se- 
cătura. 

Comerțul constă din desface- 
rea cerealelor, apoi vine: lemnă- 
ria pădurilor, vinurile, animalele 
și produsele industriale, cariere, 
ete. 

Pieţele de desfacere sunt Boto- 
șani şi Hirlăii și de acila Tg. 
Frumos (lași). 

Pentru  comunicațiune este 
calea națională de la Hirlăi la 
Botoșani, care trece prin miljo- 
cul plășei, legînd mai toate co- 
munele între ele; sunt apoi 
mai multe şosele vecinale-comu- 
nale, care leagă comunele cu 
calea națională, 

Populația plășei Coșula este 
de 4952 familii, saii 21911 su- 
flete, din cari 4196 suflete în 
oraşul Hirlăii, iar restul de 17715 
în sate. Sunt 5ş20 contrib. 

Locuitorii se ocupă cu agricul- 
tura, creşterea. vitelor şi cultura 
viilor, iar cei din regiunea pă- 
duroasă cu lemnăria, pietrăria 
şi olăria; cei din orașul Hirlăul, 
cu comerciul, mici industrii și 
parte cu agricultura și cultura 
viilor. o 

Ei posedă 3230stupi cu albine, 
Plasa se administrează de 1 sub- 
prefect cu reşedinţa în Hirlăă, 
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In privința judiciară ea for- 
mează un ocol cu plasa Mileti- 
nul; reședința judecătoriei e în 

- Hirlău, 
Serviciul sanitar se face de 

1 medic de plasă, 1 vaccinator, 

5 moaşe, 

Biserici sunt 25, deservite de 
20 preoţi și 32 cintăreţi. Este o 
mănăstire, numită Coșula, de că. 
lugări, desființatele schituri: La- 
curile, Unsa, Schitul Orășeni 
sati Maicele, Schitul-lui-Baloş. 

Școli sunt 14, din cari una 
urbană de băeţi și 2 rurale, 8 
școli rurale mixte, 1 școală 
urbană de fete și 2 școli rurale, 
cu 4 instituitori, 4 institutoare 
şi 1 maestră, 10 învățători şi 
2 învățătoare. Școalele rur. sunt 
frecuentate de 393 băeţi și 5o 
fete și cele urbane de 133 băeți 
și 095 fete. 

Coşula, plasă, în jud. Dorohoiii, 
mărginită la N, cu plășile Herţa, 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor: Hilişeul, din astă 
plasă, despre Tirnauca din acea 
plasă şi cu Prutul-de-Sus, .de 
care se desparte prin hotarul 
moșielor: Trestiana, Broscăuți, 
Carasa, Miclăușeni, Corlăteni și 
Vlădeni din astă plasă, despre 
Liveni, Popeni, Dumeni și Cor- 
dăreni din acea plasă; la S. se 
mărginește cu jud. Botoșani, 
de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor: Prăștești, Brăești, 
Găureni, Popeni, Dimăcheni, Ma- 

„ teeni și Vădeni din astă plasă; 
despre Bucecea, Pitulășeni, Co- 
tîrgaci și Călugăreni din acel 
judeţ; la E. cu plasa Prutul-de. 
Sus, de care se desparte prin 
hotarul moșielor: Hilișcul, Bu- 
haiul și Șendriceni din astă plasă, 
despre Ibănești și Pomirla din 
acea plasă și cu plasa Bașeul, 

„de care se desparte prin hota- 
rul moșiilor: Mătceni și Vlă- 
deni din astă plasă, despre   
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Codrul-Stamatei şi Vorniceni din 
acea plasă; iar la V., cu plasa 
Berhometele, de care se des- 
parte prin hotarul moșiilor: Hi- 
lișeul, Buhaiul, Șendriceni, Pre- 

lipca, Sauceniţa, Horlăceni, Co- 

roveiul și Brăești din astă plasă; 

despre : Tureatca, Dersca, Loz- 

na, Virful-Cîmpului şi Ionășeni 
din acea plasă. 

"Forma teritorială a plășei 

nu se poate asemăna cu nici 

o figură regulată. Pe cît la N. 

este de tot îngustă între com. 
Tureatca și Hăneşti, pe atiţa 

la S. este largă între moșiile 
Ionășani și Durneşti. 

Suprafaţa plășei e de 40,539 

hect., 21 arii, din cari: 6381 

hect. 17 arii sunt pădure și 
34458 hect. 04 arii cîmp. 

Aceste din urmă se împart: 
9070 hect,, 93 arii, partea clă- 
cașilor împroprietăriți după le- 

gea din 1864; iar 25384 hect. 
69 arii, partea proprietăței mo- 
şiilor, cu 6351 hect., 17 arii, 
pădure. 

Plasa se află așezată între 
două culmi întinse de dealuri, 
ale căror ramificări, lăsate pe 
dreapta și stinga lor, formează 
mai multe văi, udate de dife- 

rite pirae, între cari se află și 
rîul Jijia. 

Solul e bun în toată partea 
cîmpeană și, prin fertilitatea sa, 

dă răsplata cuvenită ostenelilor 
agricultorilor. Compoziţia lui 
este, mai în tot locul, în propor- 
țiuni potrivite, de lut și nisip 
cu humusul necesar. In partea 
păduroasă care e în mică par- 
te, calitatea e mai slabă, ser- 
vind “mai mult la pășunarea vi- 
telor, 

Pădurile acoper o parte din. 
teritoriul plășei, mai mult pe 
şirul dealurilor din linia Sire- 
tului; aceste păduri sunt îndes- 
tulătoare și de bună calitate; din 

“speciile diferite de arbori ce
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conţin se scoate multă cătime 
de lemn pentru construcțiuni 
și pentru ardere. 

Apele sunt abundente. Din 67 
iazuri existente, pe deosebite 
moșii, cele mai principale sînt: 
Balicăi, de 60 hect., 16 arii, pe 
Brăeşti;al Fălcienilor, de 28 hect. 
65 arii, pe Corlăteni; al Borcei, 
de 25 hect., 78 arii, pe Vlădeni; 
Moţocul, de 20 hect. 87 arii pe 
Miclăușeni; Moscalul, de 15 hect. 
04 arii, pe Broscăuţi; Ciobălăul, 
de 12 hect., 18 arii, pe Văcu- 
lești; Lipovanul, de 7 hect,,. ş2 

„arii pe Văculești ; Dimache, de 
4 hect., 30 arii, pe Dimăcheni; 
Arbore, de 3 hect., 59 arii, pe 
Sauceniţa; al-Plopilor, de2 hect., 
87 arii, pe Trestiana; Cerchez, 
de 24 hect., 15 arii, pe Șendri- 
“ceni; și Ghițescu, de 1 hcct,, 
54 arii pe Prelipca. 

Dintre piraele cu un curs mai 
mult sai mai puţin lung, cele mai 
principalesunt: Brăiasca, începă- 

"tor de pe Văculești, se varsă 
în Signa, în jud. Botoșani; Bu- 

- haiul, începător de pe Dersca, 
se varsă în Iezerul-Dorohoiului ; 
Carasa, de pe Broscăuți, se var- 
să în Jijia; Ciobălaea, începă- 
tor de pe Horlăceni şi Dolina. 
de pe Văculești, se varsă în 
Strahova; Ghiliul, de pe Lozna, 
se varsă în Buhai; riul Jijia, 
începător “de pe: Hilişcul-Curt, 
sc varsă în Prut; Lozneanul, 
de pe Lozna, se varsă în Stra- 
hova ; Sihna, de pe Bucecea, 
jud. Botoşani, se varsă în iazul 
Dracșani; Strahova, de pe Vă- 
culeşti, se varsă în Buhaiii; Tinca, 
de pe Tirriauca, Vladnicul de 
pe Vlădeni, și Zahorna de pe 
Ibănești, se varsă în Jijia. 

Populaţia este de 3843 lo- 
cuitori; după recensămîntul din 
1590 sunt: 3731 familii; 14731 
suflete, în 

" Aproape întreagă această po- 
laţie este agricolă, Sunt puţini 
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meseriași, “comercianți proprie- 

"tari, funcționări și o mică parte 
străini, 

In 1885 erai 24 biserici, din 

cari două închise pentru cauză 

de ruină, deservite de 15 preoți, 

30 cîntăreți şi 22 pălămari. 

Numărul şcolilor era de 7, 

cu 7 învățători și 552 elevi, 
băeţi și fete. 

Impărțirea administrativă a 
plășei Coşula, este făcută în 7 

comune rurale: 

1. Brăeşti, cu satele : Brăeşti, 

Buciumeni, Poiana, Prăştești și 
Popeni. 

2. Broscăuţi, cu satele: Bros- 

căuţi, Slobozia și 'Trestiana. 

3. Corlăteni, cu satele: Cor- 
lăteni, Carasa, Davidoaia, Mi: 

cliușeni, Miclăușeni- Duber și 
Vlădeni. 

4. Dimăcheni, cu satele: Di- 
măcheni şi Măteieni. 

5. Filişeul, cu satele: IIili- 
șeul-Curt, Hilişeul- Gafencu și 
Hilișeul-Galaţu. 

6. Șendriceui, cu satele: Bo- 
șia, Buhaiul, Cobila, Șendriceni- 

de.-]Jos, Șendriceni-de-Sus și Stra- 

hova. | 

7. Văcuteşti, cu satele: Go- 
roveiul, Horlăceni, Prelipca, Sau- 

cenița și Văculești. 

Coşula, com. rur., în partea de 

N. a plășei Coșula, jud. Boto- 

șani. E formată din satul Co- 

şula. Și-a luat numele de la mă- 

năstirea de călugări, Coșula. 

Teritoriul “săi, compus din 

mulţime de coline şi văi înguste, 

are o suprafață de 4497 hect,, 

din cari 758 hect. pămînt cul- 

tivabil, 1451 hect. fineţe și ima- 

șuri şi 2288 hect. pădure, com- 

pusă din fag, carpen, stejar și 

teii; sunt 54 hect. vii, cari ati 

produs în 1892, 2700 hectol. vin. 

“Moșia e a statului căreia a- 

parține pădurea și o mică por- 

țiune din partea cimpoasă.   
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Comuna are o populaţie de 
500 familii, saii 2714 suflete, 
din cari 1307 bărbaţi și 1407 
femei, cari locuesc în 475 case. 

Sunt 380 contribuabili. 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura și cu lemnăria, 

Prin partea de N.-E. a co- 
munei trece calea naţională Bo- 

toșani-Hîrlăul, 

Vite sunt: 1035 boi și vaci, 

179 cai, 1075 oi şi 320 rimă- 
tori. Stupi cu albine sunt 150. 

Are o biserică, deservită de 
1 preot și 2 cîntăreți; o școală, 
condusă de 1 învățător şi: fre- 
cuentată de 35 elevi, 

Budgetul comunci are la: ve- 
nituri 4651 lei și la cheltueli 
4450 lei, 91 bani. - 

Sunt 4 cârciumi. 

Coşula, mănăstire de călugări, 

jud. Botoșani, fondată, se zice, 

de Matei Coșulvei, vistiernicul 

lui Ștefan-cel-Mare. 

Această mănăstire se află a- 

şezată chiar în mijlocul satului 

şi com. Coșula din pl. Coșula. 

Imprejurul mănăstirei, s'aă a- 

'şezat cite-va familii, cari se nu- 

meaă Scutelnicii-Mănăstirci, oa- 

meni cari făceaii serviciile nc- 

cesare mănăstirei, precum: tă- 

„iatul lemnelor din pădure, mă- 

cinatul, mici culturi de legu- 

me, ctc. Cu vremea, așezindu-se 

pe lingă scutelnici și alte fa- 

milii și mai înmulțindu-se, ai 
format satul Coșula. 

Se știe că oamenii de pe lingă 

mănăstiri, eraii apăraţi de greu- 

tăţile ce apăsaii pe poporul cel- 

l-alt şi apoi în timp de încăl- 

cări ale armatelor străine, gă- 

seaii mai ușor scăpare în locuri 

retrase și în păduri, unde se 

găscai mănăstirile, 

Coşula, pădure a statului, pe.mo- 

şia Coşula, com. Coșula, jud. 

Botoșani. Esenţe: fag, stejar,
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carpen și -teiii. Se exploatează 
sistematic. Are o întindere de 
2288 hect, 

Coşula (Valea-), ziriia;, format 
pe teritoriul com. Păunești, jud. 
Putna. Se varsă în Siret, 

Coşuleni, sas, în partea de V. a 
com. Bălușeni, pl. Tirgul, jud. 
Botoşani. Are o suprafață de 
596 hect. și o populaţie de 55 

“familii, sai 201 suflete, din cari. 
20 contribuabili. 

Vite sunt: 70 boi şi vaci, 15 
"cai, 60 oi și 100 porci. 

Este I cîrciumă. 

Coşurile, /oc cu pădure, în com, 
rur. Izvorul-Birzei, pl. Ocolul- 
d.-s., jud. Mehedinţi. 

Coşuştea, zirii, în jud. Mehc- 
dinți, plaiul Cloșani. Este cel 
mai principal afluent al rîului 
Motrul. Iși ia sorgintea din mun- 
tele Piatra-lui-Ștan, din 'pîraiele : - 
Cănicea, Izvernca, Saliştea şi 
Turbata, care se unesc în a- 
propiere de Turbata, curge spre 
Nadanova, de unde își ia nu- 
mele de Coșuștea, și-și conti: 
nuă cursul pe la comunele Cer- 
na-Virful, Dilbociţa, Ilovăţul, Si- 
seşti-d.-s., Sisești-d.-j. şi Ciovir. 
năvani. Aci, după ce primeşte 
în dreapta afluentul Cocorova, 
trece la com. Căzănești și Sc. 
verinești, unde primește, tot pe 
dreapta, afluentul Govodarva; 
își urmează cursul spre comuna 
Ercea și Corcova, unde se varsă 
în Motrul. Valea Coşuştei este 
crivinoasă și fertilă. 

Coşuştea, za/e, în com. rur. Că- 
zănești, pl. Motrul-d.-s., judeţul 
Mehedinţi. 

Coşuştea-Furcă, sai Furca- 
„. Coşuştei, dea/, în jud. Mehe- 

dinţi, plaiul Cerna. 
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Coşuştiţa, pâriz, în com. rur. Cră- 
guești, pl. Motrul-d.-s,, ind, Me: 
hedinţi. 

Coşvana, a/lueut al Şomuzului- 
Mic, în com, Giurgești, județul 

. Suceava. 

Cotacul, saii Horja, as. (V. Ro- 
goza-Bujora, pîriă, com. Oţeleni, 
pl. Mijlocul, jud. Fălciă), 

Cotarca, draf (prival), în jud. Ia- 
lomița, plasa Ialomiţa-Balta, în- 
sula Balta, com. Fetești. 

Cotea, va/e, în jud... Mehedinţi, 
pl. Motrul:d.-j. “Ține de com. 
Ruptura, 

Coteana, com. rur., pl. Siul-d.-s., 
jud. Olt. IE situată pe șesul nu- 
mit Coteana, pe vălceaua Cioctr- 
lia, Valea-Oltului, vălceaua Obo- 
ga și Valea-Dirjovului, la 17 kil. 
departe de capitala judeţului şi 
la 5 kil. de a plășei. 

Se compune din 6 cătune: 
Coteana, Ipotești, Puturoasa, 
Ordoreşti, Brebeni-Sirbi şi Bre- 
beni-Romiîni. Arc o populaţie . 
de 4576 locuitori, din cari 1024 

"capi de familie ; 789 contribua- 
bili; sunt 887 case de locuit și 
“48 bordee. 

Se spune că această comună 
ar fi întemeiată cam de vr'o 
250 ani, mai întiiii pe malul 
sting al Oltului, la Ipotești. Pri- 
mii sii locuitori ai fost Bălă- 
șeşti și Ciovineşti. Mai tirziă 
s'a mutat pe vălceaua Ciocir- 

- lia, 5 kil. spre E. de unde seaflă 
azi, spre a fi mai la o parte din 
drumul cel mare, care trecea 
pe valea Oltului, și unde erai 

: expuși deselor prădări ale Tur- 
cilor, cum și inundaţiunilor im- 

petuosului îti. Aci veniră apoi 
mai multe familii de Bulgari fu- 

..y ă > giţi de peste . Dunăre. Popula- 

iunea ci se compune azi din: 

[. . 
in comună și 
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1715 Romini, 2081 Bulgari, 179: 
Țigani, 8 Greci şi 7 Unguri. 

Rominii, Bulgarii şi parte din 
Țigani se ocupă escluziv cu agri-: 
cultura și viticultura ; parte din 
Țigani sunt fierari, lăutari şi că- 
rămidari; Ungurii sunt fierari şi 
Grecii, comercianți. Afară de 
aceștia mai sunt și alți 30-—3ş 
„meșteşugari, de diferite naţio- 
nalități, cari se mai ocupă cu 
croitoria, cizmăria, cojocăria, 
abageria, dulgheria, dogăria, etc. 
Ei desfac produsele muncei lor 

în tirgurile din 
Slatina, Caracal și alte stațiuni 
de căi ferate din apropiere. 

Pămîntul fiind aci forte fer- 
til, locuitorii sănătoși, robuști, 
sunt mai toți avuți.. Mulţi din 
ei păstrează costumul naţional 
bulgar. 

In Coteana sunt 3 moşii în- 
semnate: Coteana-Ipoteşti, pro- 
prictatea prinţului Grigore Ba- 
sarab- Brincoveanu, Cu 5500 hect. 
arabile şi 2500 hect.. pădure; 
Brebeni-Romini, Brebeni - Strbi 
Ordoreşti, cu 3000 hect. arabile 
și 200 pădure; Puturoasa, cu 
451 hect. arabile și 375 pădure 
cu lemne de stejar,: frasin, ar- 
ar, jugastru, etc. Partea din a- 
ceastă pădure s'a tăiat și parte 
din moșie s'a vîndut de stat, 

S'ai împroprietărit -la anul 
1864, pe 1670 hect., 528 locui: 
tori; 322 s'aă împroprietărit pe 
moșia prințului Brîncoveanu ; 
189 în Brebeni, pe moșia d-lui 
Simonide și 27 în Puturoasa, 
pe proprietatea statului. Sunt 
şi 3 moșneni în căt. Ordoreşti, 
posedind 18 hect. Locuitorii po- 
sedă: 307 cai, 208 epe, 1292 
boi, 730 vaci, 344 bivoli, 105 
capre, 11432 oi și 979 porci. 

Teritoriul comunei ocupă o 
suprafață de aproape 11300 
hect. In raionul ei sunt 3 bi- 
scrici: una în Coteana, zidită 
la anul 1866, a. doua în Ipo-
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tești, zidită la 1882; a treia în 
Brebeni-Romini, zidită la 1845. 
Sunt deservite de 7 preoți, 1 

diacon, 3 cintăreți și 2 para- 

cliseri, plătiţi din budgetul co- 
munci. 

Școala s'a înființat de 12 ani, 

de cînd funcţionează fără între- 

rupere. Localul e proprietatea 
comunei și e în bună stare. Se 

frecuentă de 110 elevi (102 bă- 

cţi, 8 fete) din numărul de 499 

copii (207 băeţi, 202 fete) în virstă 

de școală. Cu întreţinerea ei, sta- 

tul cheltuește anual 2808 lei, 

Ştii carte 127 bărbați și 1ş: 
femei. 

In școală se învaţă și agricul. 

tura. 

In această comună se fabrică 
aproximativ: 42 hectol. rachiii 
15 hectol. ţuică, 536 hectol. vin. 

Cultura gîndacilor dă 10—1ş. 

kgr. borangic. Stupi sunt 198. 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri ca şi la cheltueli 12050 
lei, 

Teritoriul comunei e străbătut 
de următoarele șosele: şoseaua 
judeţeană Turnu-Măgurele - Sla- 
tina, care o traversează de la 

N. la S$.; șoseaua vecinală care, 
spre E., o leagă cu com. Băr- 
căneşti, căt. Greci; şoseaua co- 
munală Coteana-Ipotești și Co- 
teana-Izvoarele. 

Se află o moară cu aburi şi 

5 pe apă. 
Teritoriul ci e brăzdat de 

cite-va dealuri, puțin ridicate, 
pămîntul fiind mai mult șes: 
dealul Obogi, la V.; Dealul-Bre- 
benilor, la N.-V.; Dealul-Jidului 
la N. și Teişul. Aceste dealuri 
prezintă cite-va piscuri, ca: Boia 
la $.; Piscul-Cazacilor şi Spiîn- 
zurătoarea, la V. 

De la S.-V., începînd din Olt 
(la S. de căt. Ipotești), pleacă 
Brazda-lui-Novac, trece pe la 
N. de Coteana ţi apoi ia direc- 
ţiunea N.E..   
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Vălcelele care îi udă teritoriul 
ai toate direcțiunea de la N. 
la S$. și sunt următoarele: Obo- 
ga și Dirjovul, în care se varsă 
Brebenelul, format din Jidul şi 
Lupa; Ciociîrlia, Miloveanul, Pur- 
celui, Fîntîneaua, se împreună 
la N. de satul Coteana, de unde 
formează piriul Coteniţa, care 
trece pe teritoriul comunci Bă- 
lăneşti și se varsă în Iminog. 

Sunt pe teritoriul acestei co- 
mune și cite-va fîntîni, care 
“poartă diferite numiri ca: Fiîn- 
tina-Turcului, a lui Gaiţă, a lui 
Ciovină, a Neamţului, a Hoţilor 
și altele. 

In partea de N.E. a satului 
Coteana, pe platoul dintre văl- 
ceaua Purcelului și Fintăneaua, 
se află o măgură numită Mă- 
gura-Mircei. 

Vecinătăţile acestei comune 
sunt: la N,, Slatina și comunele 
Turia, Bălteni și Perieți; la E., 
Mierlești, Bărcănești și Izvoa- 

rele și la S., Bălănești, 

Coteana, sa!, face parte din com. 
cu același nume, pl. Siul-d.-s., 
jud. Olt. E “situat pe vălceaua 
Ciocirlia și platoul Coteana. 

Are o populațiune de 2248 
locuitori, din cari 298 sunt îm- 
proprietăriţi după legea rurală. 
Are 1217 hect. pe moșia Prin- 
cipelui Biîncoveanu. E reședin- 
ţa comunei, Are o școală clă- 
dită de curînd; o biserică, zi- 
dită la 1866, care s'a reparat 
mai tîrziii, tot cu cheltuiala lo- 
cuitorilor. IE deservită de 4 pre- 
oi, 1 diacon și 1 cîntăreț. Lo- 
cuitorii posedă: 446 boi, 623 
vaci, 265 bivoli, 210 cai, 5200 
oi și 515 porci, 

Printr'insul trec două şosele: 
Slatina-Turnu-Măgurele și Ipo- 
teşti - Izvoarele. Locuitorii mai 
toţi sunt Bulgari. Sc zice că îşi 
trage numele de la un haiduc, 
numit Cotea, care ar fi locuit 
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în vechime prin aceste locuri, 
păduroase pe atunci. 

Coteana, dea/, în raionul comu- 
nei Coteana, pl. Siul-d.-s., jud. 
Olt, pe care se cultivă 42 hect., 
vie. 

Coteasca, numire ce se dă unei 
ări din com. Vlădești, plasa 
Riurile, jud. Muscel. 

Coteasca, /oc îsolat, în partea 
de N. a comunei Golești, pl; 
Riurile, jud. Muscel, în apro- 
piere de riul Bratia. 

Coteasca, pădure a statului, pen- 
dinte de com. Golești, pl. Riu- 
rile, jud. Muscel, în întindere 
de 143 hect., formată din 4 tru- 
puri: Dealul-Corbul (20 hect.), 
Dealul-Bagna (40 hect.), Zăvo- 
iul-de-pe-Bratia (8 hect.) și Viero 
șanca (75 hect). 

Coteiaşul, măgură, jud. Dolj, pl. 
Băileşti, com. Negoiul, de unde 
începe limita de E. spre com. 
Cătanele. 

Coteiul, movilă, jud. Dolj, pl. 
Băilești, com. Cătanelc, de lingă 
care începe hotarul de V. spre 
com. Negoiul. 

Coteneasca, za/e, com. Bădeni- 
Pămînteni, pl. Dimboviţa, jud. 
Muscel. 

Coteneşti, sa/, face parte din 
com. rur. Bădeni-Pămînteni, pl. 
Dimboviţa, jud. Muscel. 

Are o populație de 381 lo- 
cuitori (167 bărbați și 214 fe- 
mei), din cari 94 capi de fa- 
milie. 

Arc o biserică, fondată de vă- 

taful Ion, deservită de 1 preot 
și 1 dascăl, 

"Este situat pe țărmul stîng 
al riului Dimboviţa.
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Coteneşti. Vezi Vilnicul, judeţul 
Muscel. 

Coteni, saz, cu 30 fam., jud. Ar- 
eș, pl. Oltul, pendinte de com. 

rur. L.aunele-d.-s. 

Coteni, saz, jud. Bacău, pl. Si- 
retul-d.-j., com. Tămaşi. E si- 
tuat la Nordul ci pe Valea-Si- 

„retului și la poalele dealului Co- 
teni, la o depărtare de 5900 
m. de satul Tămaşi. Capi de 
fam. sunt 9, suflete 24. 

Vite sunt: 8 cai şi 18 vite 
mari cornute. 

Coteni, sa, jud. Bacăii, pl. Bis- 
trița-d.-j., com. Ruși. E situat 
aproape de malul Siretului, în 
faţa. satului Buhociul şi pe cos: 
tişa dealului Bobeica, la o de- 
părtare de 3 kil. de satul Ruși. 
Capi de fam. sunt 45, sufl. 162. 

Vite: 7 cai, 162 vite mari 
cornute și 5 porci. 

Coteni, căzuu, al com. Obirşia, 
pl. Balta-Oltul-d.-j., jud. Roma- 
naţi. E așezat spre N. de O- 
bîrşia. Are 60 capi de fam., sai 
250 suflete. Este o biserică, cu 
hramul Sf. Nicolae, deservită de 
"un preot. 

Coteni, Ilfovăţul, sai Găsteşti- 
Coteni, căfun, pendinte de co- 
muna Gistești-Roman, pl. Neaj- 
lovului, jud. Vlașca. E situat: 
pe valea Gistești saii Ilfovăţul. 

Locuitorii, împroprietăriți la 
1564, ai luat o suprafaţă de 
150 hectare, 

De acest cătun ține o supra- 
faţă de 40 hect. “pădure, care 
ține de ocolul silvic Ghimpați. 

Coteni, dza/, jud. Bacău, pl. Si- 
retul-d.-j., de pe teritoriul com. 
Tămași, 

Coteni, zădure, jud. Bacăi, pl. 

55495. âfarele picționar Groyrajie. vot. 11 

* 
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Bistriţa-d.-j., 
com. Ruși. 

de pe teritoriul 

Coteni, perie de Pădure, în jud, 
Vlașca, proprietatea statului, în 
Suprafață de 40 hect.; depinde 
de com. Giștești-Roman și de 
ocolul silvic Ghimpați. 

Coteniţa, pârîă, jud. Olt, pe va- 
lea cu același nume, Se formează 
la S. de satul Coteana, din văl- 
celele: Cioctîrlia, Miloveanul, Pur- 
celul și Fintineaua, care-și iaii 

„naștere pe teritoriul comunei 
Coteana, la N.-E. Curge apoi 
către S., traversează teritoriul 
comunei Bălănești, pl. Siul-d.-s., 
şi dă în Iminogul, Parcurge, șer. 
puind, o distanță de 1ș kil. 

Coteşti, com. rur., jud. Muscel, 
pl. Riurile, la S.-V. de Cim.- 
pulung, 10 kil. departe de a- 
cest oraș. Este situată pe am. 
bele maluri ale rîului Bughea. 

Are o populaţie de 572 lo- 
cuitori (281 bărbaţi și 291 fe- 
mei), cu 133 capi de familie; 
locuesc-în 129 case. 

Se mărginește la N. cu com. 
Godeni, la S. cu com, Capul- 
Piscului, la E. cu com. Schitul. 
Goleşti, la V. cu com. Aninoasa. 

L.ocuitorii se ocupă mult cu 
cultura pomilor roditori, mai 
ales a prunilor. 

Sunt 114 contribuabili, 
Budgetul com. e de 953 lei 

la venit. şi 072 lei..la chelt, 
Locuitorii posedă: 15 cai, 200 

„capre, 250 oi, 120 boi, 300 vaci 
Şi 500 porci, | 

"Rîul Bughea trece prin mij- 
locul comunei. Locuitorii sunt 
moșneni. Comuna are ca 150 
hect. loc de cultură și 100 hect, 
izlaz pentru pășune. 

In partea de V. a Coteştilor 
este pădurea Aninoasa. . 

Patru şosele comunale înles- 
nesc comunicaţia prin comună. 
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Are o biserică, cu hramul 
Nașterea-Maicei-Domnului, clă- 

-dită de locuitori la anul 1880, 
și acum deservită de 2 preoți 
şi 2 cîntăreți. 

Știu carte 83 bărbaţi. 
Școala, cu întreţinerea căreia 

statul cheltuește 1242 le! anual, 
_ se frecuentă de 45 elevi și ş eleve, 

din numărul de 110 (60 băeți 
și 50 fete) cu virstă de școală. 

Stupii cu albine produc a. 
nual pănă la 200 kgr. miere şi 
140 kgr. ceară. Prunele daii în 
termen mijlociii pănă la 6000 
decal. ţuică pe an... Locuitorii 
desfac produsul muncei lor la 
Cîmpulung. 

Coteşti, com. rur., în jud. R.- 
Sărat, pl. Orașului, pe pîriul cu 
același nume. 

Şi-a luat numele — se zice — 
de la proprietatea unui căpitan, 
Stan Cotea, dată lui printr'un 
hrisov de către Nadu-cel-Mare, 

Domnul Munteniei. 
Este așezată la N. județului, 

la 31. kil. spre N. de orașul R.- 
Sărat, și în partea de mijloc a plă- 
şei, a cărei reședință este. Comu- 
nele învecinate sunt : Budeşti la 2 
kil.; Blidari, la 2 kil., Bonţeşti 
şi Cirligi, la 4 kil; Faraoane şi 
Golești, la 9 kil.. 

Se mărginește la N. cu com, 
Blidari și Cîrlige, despărțindu-se 
prin piriul Valea-Blidarele, la FE. 
cu Golești, la S. cu Budești, la 
V. cu'Odabasca, despărțită prin 
Dealul-Corniţelor. 

Este o com. din regiunea 
dealurilor. Este brăzdată la N. 
de Dealul -Gurbănoasa; la V. 
de Dealul-Schitului și de Dealul- 
Roșu; la S. de Dealul-Ureche-: 
cheștilor. 

IE udată de mici pirae ncînsem- 
nate: Dălgovul, prin mijloc; Bli- 
dari, la N. Lacuri sunt: Lacul: 
Turbure, Schitul-Negru, * al-Po- | 
rumbeilor. Sunt şi 35 puțuri, 

88
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Cătunele cari o compun sunt: 
Cotești, reședință, în mijloc, pe 
pirîul Cotești; Golești, la 4 kil. 
spre E.; Sluți, la 1 kil. spre 

T:.; Odobasca, la 1 kil. spre V.; 

Calicul, la 7 kil. tot spre V. 

Suprafața este de 2408 hect., 

din care 140 hect. vatra com., 

75 hect. ale locuitorilor, 700 

ale particularilor, 1354 ale Sta- 
„tului. 

Populaţia este de 470 fam,, 

saii 1906 suflete; 947 bărbaţi, 

962 femei; 750 căsătoriţi, 1021 

necăsătoriți, 135 văduvi. Știii 
carte 315. 

In com. sunt 4 biserici: una 

în căt, Odobasca, cu hramul 

Adormirea - Maicei - Domnului, 

fundată de Stan Cotea, pre- 
făcută în anul 1869 și 1888; are 
un venit de 150 lei, prove- 
nit de la 6 prăjini fineţe și pă- 
duri și e deservită de 1 preot, 
1 cîntăreț și 1 paracliser; are 

ca tablouri: Moartea, Timplele, 

Sf. Niculae, cu mici prefaceri 

(cu o vechime de 100 —400 

ani), păstrindu-se puţin din for- 

ma și pictura lor de odinioară; 
"a doua în căt. Sluţi, cu hramul 

A dormirea-Maicei-Domnului, zi- 

dită la 1792, de preotul Iorda- 
che Caloianu și locuitorii ; la 1849 
s'a stricatși s'a refăcut de zid; e 

deservită de 1 preot, 1 dascăl 
şi 1 cîntăreţ; în căt, Cote- 
ști, în deal, cu hramul Sf. Voe- 
vozi, zidită în 1760 de Toma 
Crucerul cu locuitorii; e deser- 
vită de 1 preot și 1 dascăl; a 
patra în vale, cu hramul Sf. 
Nicolae, zidită în 1723 de Cos- 
tea Şerban, Toma Crucerul și 
locuitorii; e deservită de 1 preot, 
1 dascăl și 1 paracliser. Este și 
un schit de maici. (Vezi Cotești 
schit).. 

Sunt 2 școli, una de băeți, 
fondată de Stat în 1834, şi una 
de fete, fondată în 1860, tot 
de Stat, conduse de 1 învăță-   

tor şi 1 învățătoare. In 1892/93 

aii fost frecuentate de 158 copii. 

Calitatea pămîntului este bună, 

mai ales pentru vii. In privinţa 

culturei pămîntului, com. arc: 

775 hect. loc arabil, 830 hect. 

pădure și 764 hect. vii. 

Locuitorii ai 53 pluguri; 

1202 capete de vite, din cari: 
314 boi, 127 vaci, 124 cai, 11 

epe, 2 asini, 242 oi, 18 capre 

şi 364 rimători. | 

Sunt 2 mori cu aburi pentru 

măcinat și mai multe pe apă. 

Transportul se face prin sta- 

ţia Cotești, la 9 kil. spre E. de 
com. În com. sunt 83 comer- 

cianți (5 sunt străini), din cari 
19 băcani şi 16 cîrciumari; 3 

cojocari, II potceovari, 4 tîm- 
plari, 5 brutari şi 4 măcelari. 

Căile de comunicaţie sunt: 

drumurile vecinale spre: Bli- 
dari, Bonţeşti, Faraoanele ; Cîr- 
lige-Cimpineanca- Focșani ; gara 
Coteşti; Odobasca, trecînd pe 
lingă schitul Coteşti; Popești- 
Plăinești-R Sărat, 

Sunt 408 contrib. Venit. com. 

sunt de 20371 lei, 24 bani, ia- 

cheltuelile de 20074 lei, 1 bani. 

Comuna este foarte vechie. Se 
zice că s'a fundat în 1470 de 
căpitanul Stan Cotea; la 1848 
a fost ocupată de Ruşi în răz- 
boiul lor cu Ungurii. 

Coteşti, saţ, în jud. R.-Sărat, pl. 
Orașului, cătunul de reședință 
al com. Coteşti. Și-a luat nu. 
mele de la căpitanul Stan Co- 
tea, fondatorul satului, și care 
stăpînea moșia Coteşti. Este a- 
şezat în mijlocul com., pe pîriul 
Coteşti. Are o întindere de 420 
hect., cu o populaţiune de 240 
familii, sai 980 suflete, din cari 
193 contribuabili. Știi carte 
214. Are două biserici, deser- 

vite de 2 preoți, 2 cîntăreţi şi 
2 paracliseri; o școală de băeți 
și una de fete,   

Coteşti, stație de dr. d. f., jud. 

R.-Sărat, pl. Orașului, căt. Go- 

lești, pe linia Ruzăă-Mărășești, 

pusă în circulaţie la 13 Iunie 

1881. Se află intre staţiile Gu- 

gești (7.3 kil.) şi Focşani (7.8 

kil.) Inălţimea de asupra nive- 

lului mării de 67":49. Venitul 

acestei stații pe anul 1896 a 

fost de 110.627 lei, 4 bani. 

Coteşti, schit de maici, jud. R.- 
Sărat, construit de călugării 

ruși. La anul 1819, călugării s'au 

mutat la schitul Poiana-Măru- 

lui, din com. Bisoca, plaiul Rîm- 

nic, și schitul Coteşti a devenit 

schit de maici, mutîndu-se mai- 

cile din schitul Dălhăuţ aci. 
La anul 1852 s'a fundat bise- 

rica de la cimitir, unde se în- 

groapă maicele, Sunt în total 

77 maici, din cari 32 subven- 

ţionate de Stat şi 25 nesubven- 

ționate. La anul 1859 s'a făcut 

clopotul de d'asupra. schitului. 

Coteşti, pădure, în jud. R.-Sărat, 
plasa Orașului, com. Coteşti, 

Face parte din circumscripţia 

a VIl-a silvică, ocolul Vărză- 

rești. Are o întindere de 3540 

hect., din cari numai 40 ale 

Statului (după biroul silvic: 60). 

Esenţe: girniță, fag, plop și 

alun. 

Coteşti, ziriă, în jud. R.-Sărat, 

pl. Orașului, com. Coteşti. Iz- 

vorește din dealul Perişorul; udă 

comuna prin mijloc, trecind prin 

cătunul de reședință şi se varsă 

în piriul Dilgovul, pe stinga lui. 

Coteţului (Valea-), ziriz, în ju- 
dețul R.-Sărat, plaiul Rimnicul, 

com. Buda. Izvoreşte din dea- 

lul Poiana-Părului; udă partea 

de V. a comunei și merge de 

se aruncă în piriul Buda, pe 

dreapta lui, mai sus ceva de că- 

tunul de reședință. |



COTICERULUI (GÎRLIȚA-) 

Coticerului (Girliţa-), pâriz, în 
jud. Tulcea, plasa Măcin, com. 
urb. Măcin. Porneşte din balta 
lenilor; se îndreaptă spre S., 
avind o direcţie generală de la 
N.V. spre S.-E., brăzdind par- 
tea nord-vestică a plășei și pe 
cea vestică a comunei; trece pe 
la poalele sudice ale dealului 
stîncos Osliga și ale lui Aga- 
nim, pe lingă nişte vii, și, după 
un curs de aproape 4 kil., merge 

„de se varsă într'o mică baltă 
(5 hect.), aşezată în partea de 
N-V. a oraşului Măcin. 

Coticerului (Grindul), grind, 
în jud. Tulcea, pl. Măcin, com, 

-urb. Măcin, în partea de N.-V. 
a plășei și a coinunei. Incepe 

-de lingă girla Coticerului; se 
îndreaptă spre N.-V., avind o 
formă lunguiaţă, și se termină 
în malul sudic-al bălții Jijila; 
comunică cu grindul Zgamira- 

Mare; este străbătut de girla 
Privalul-Coticerului, şi de dru- 

mul vecinal Ghecetul-Jijila. Are 
40 hect. întindere. 

Coticerului (Privalul-), gîr/7ă, 
în jud. Tulcea, pl. Măcin, com. 

urb. Măcin. Se desparte din 

gîrla Coticerului; se îndreaptă 

spre N.-E., avind o direcție ge. 

nerală de la S.-V. spre N.E;; 

străbate Grindul-Coticerului, și, 

după un curs de 3 kil,, brăz- 

dînd partea nord-vestică a plă- 

şei și cea vestică a comunei, 

se varsă în balta Jijila. De-alun- 
-gul lui merge drumul comunal 
Ghecet-Jijila. 

Coticul, sa/, în partea de N.E. 

-a com. Todirești, pl. Fundurile, 

jud. Vasluiii. Se întinde pe v 
suprafață de 715 hect., din care 

15 hect. vie și 3 hect. pădure. 

Areopop.de45 fam. sait 271 sufl. 

Este aci o biserică, deservită 

de 1 cintăreț; 1 cîrciumă. 

“7
 

  

  

699 

Vite: 240 vite mari cornute, 
603 oi, 209 cai şi 40 rimători. 

Locuitorii posedă: 20 plu- 
guri și 20 care cu boi, 2 plu- 
guri și 5 căruţe cu cai. 

Cotigei (Drumul-), drum, ce 
trece pe lingă com. Strimba şi 
Ciocănești, pl. Ocolul, jud. Ro- 
manaţi; merge paralel cu şo- 
-seaua Caracal - Craiova şi toc- 
mai la com. Coşoveni (Dolj), 
se unește cu șoseaua, 

Cotigeşti, vec/hie numire a căt. 
Atirnaţi, com. Gura-Sărăţii, jud. 
Buzăă, 

Cotineana, Zea/, com. Vădeni, 
pl. Podgoria, jud. Muscel. 

Cotitura, canal, jud. Brăila, pe 
partea stingă a Dunărei, la 3 
kil. spre E. de satul Vădeni, 
mai sus de îmbucătura viroa- 
geci Zagna cu Dunărea, Are o 
lungime de 2 kil., formînd ostro- 
vul Chiciul. 

Cotiturile, zâriă, jud. Bacău, pl. 
Trotușul, com. Tirgul-Trotușul. 

Izvorește din moșia Piciorul-Bor- 
vizului și se varsă d'a dreapta 
Slănicului, 

Cotirgaci, saz, în partea de N.- 

V. a comunei Costești, pl. Tir- 
gul, jud. Botoșani, așezat pe un 
podiș. Are o populație de 112 
familii, saă 372 suflete, din cari 

96 contribuabili, 
" Vite sunt: 227 boi și vaci, 
"37 cai, 180 oi și 54 porci. Stupi 
sunt 118. 

Are 1 biserică, deservită de 

I preot şi 2 cîntăreți; 1 cîr- 
ciumă. În sat se află 1 comer- 
ciant și 2 meseriași, 

Cotirgaci, saf, în partea despre 
N. a com. Sinești, pl. Cirligă- 
tura, jud. Iași. E situat pe mar-   
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gina şesului de-a dreapta pt- 

rîului Bahlueţul. Are o popula- 

ție de 13 familii, sai 66 suflete. 

Numărul vitelor este de 142 

capete, din cari: 37 vite mari 

cornute, 14 cai, 77 oişi 14 ri- 

mători. 

Cotîrgaşi, saț, pe moșia şi în co- 
muna Broşteni, jud. Suceava. 

Formează un singur sat cu Po- 

iana-Cotirgașului, sătuc ce nu- 
mără numai vre-o 15 case. E 

așezat pe ambele țărmuri ale 

pîriului de la care și-a luat nu- 

mele. Are 130 case, populate 
cu 128 capi de familie; 570 su- 

flete (280 bărbaţi și 290 femei), 

din cari 26 Evrei. Contribua- 

bili sunt 144. O vatră a satu- 

lui propriii zis nu este, satul fiind 

înşirat în tot lungul pirîului. In 

sat sunt: 2 comercianți, un bo- 

„angiii, 5 stoleri şi 2 fierari, Pe 

piriul Cotirgașului sunt 2 piue 

pentru făcut sucmane şi 3 mo- 
riște. 

Improprietăriți la 1864 sunt 
15 fruntași, 31 pălmași şi 20 

codași, stăpinind 257 fălci, a- 

fară de cei cu cîte 10 prăjini 

loc de casă și de locurile dă: 

ruite de proprietar în schimbul 
celor netrebnice. 

Are o biserică, clădită, din 

lemn, de săteni, la 1800 și de- 

servită de un preot și doi cîn- 
tăreţi, 

In 1893 s'a înființat o școală, 
care acum are un învățător plă- 

tit de comună; localul s'a con- 

struit cu cheltuiala M. S. Re- 
gelui. 

La 1803, «Cotirgașul, a: Mă- 

năstirei Slatina, avea 16 liuzi, 

plătind pe an 376 lei bir.» 
In apropierea acestui sat se 

văd urmele unei fabrici vechi 
şi a zgurei arse. Se zice că ar 

fi fost în vremuri depărtate aci 

o turnătorie de fier. Acum cîţi- 

va ani s'a dezgropat un ciocan
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și un îlăi, fie-care grei ca de 
50—70 de oca, precum şi niște 
“cleşte mari, după cun se între- 
buinţează în fabricile de fier. 

Cotirgaşi, dea/, în com. Giurgești, 
judeţul Suceava, prelungindu-se 
spre Valea-Glodului, sat, care e 
situat la poalele lui. E cultivabil. 

„ Cotirgaşi, zirtă, jud. Suceava, 
numit ast-fel de la catargurile 
(brazi lungi de 35 —40 m.) ce 
se scoteaii de pe albia lui. Iz- 
vorește de sub Muntele-Lung, 
și, după cea învîrtit 2 piue ȘI 
3 moriște, și a udat satul cu ace- 
lași nume, se varsă în Bistriţa. 
Are de tributară din dreapta: 
Piriul-Prelucei, Mazanaia şi Pi- 
riul-lui-Alexe; iar din stinga: 
Piriul-Cărbunarului, al- Glodului, 
al-Arşiţei, Pirtul- Lat și Piriul- 
Goci. Lungimea cursului său e 
de aproape 7 kil. 

Cotlova, da/7ă, jud. Dolj, plasa 
Băilești, com. Negoiul, care, prin 
girla Porumbul, se scurge în 
balta Renea. 

Cotmanul, dea/, pe teritoriul sa- 
tului Balciul, com. Miroslava, 
pl. Stavnicul, jud. Iași. 

Cotmanul, as, pe dealul Stinca, 
com. Stinca,. pl. Braniștea, jud. 
Iaşi. 

Cotmeana, //asă, la S.-V. jud. 
Argeș. Se mărginește la N, cu 
plasa Pitești; la E., cu plasa 
Gălășești, de care este în parte 
despărțită prin rîul Telcorman; 
la S$., cu judeţul Teleorman și 
la V., cu jud. Oltul. Această 
plasă este udată în tot lungul 
ci de riurile Vedea, Cotmeana 
și Teleorman, afară de alte mici 
pirae și girle. Terenul este șes. 
In această plasă este Cimpul: 
Burdea, un platoii coprins în-   
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tre riurile Vedea și Teleorman 
și care se întinde pănă în jud. 
Teleormanului. Întinderea totală 
a plășei Cotmeana este de 12$200 
pogoane (==64100 hectare), din 
care 72693 pogoane cultivabile, 
15472 pogoane pădure și 40035 
pogoane necultivabile. In toată 
plasa sunt 20 de comune rurale, 
formate din 43 sate și cătune, 
cu 3701 case și 41 biserici. 
Numărul total al contribuabi- 
lilor, după recensămîntul din 
1857 a fost de 2867, iar po- 
pulaţia de 17427 suflete. Re- 
şedinţa plășei este în com. rur. 
Costeşti. Această plasă s'a în- 
trunit la 1882 cu plasa vecină 
Gălășești, avînd un singur sub- 
prefect. Asemenea judecătoria 
de pace este pentru amindouă 
plăşile și cu reședința tot în 
Costești. Plasa Cotmeana este 
traversată în tot lungul ci de 
liniile ferate Pitești - Slatina și 
Costești-Turnul-Măgurele şi po- 
sedă trei staţii de drum-de-fier: 
Costeşti, de unde se ramifică 
linia prin Rușii-de- Vede la 
Turnul-Măgurele, Stolnici, unde 
drumul-de-ficr trece în judeţul 
Oltul și Burdea pe linia Cos- 
teşti-Rușii-de- Vede, Ca șosele 
prin plasa Cotmeana trece în 
parte șoseaua națională Piteşti- 
Slatina, „şoseaua județeană Pi- 
tești- Turnul- Măgurele şi mai 
multe șosele comunale. 

In partea de N. a plășei (pecim- 
pul Burdea), pămîntul este mai să- 
răcăcios și produce mai ales 
ovăzuri ; iar în partea de S. (de- 
spre jud. “Teleorman) pămîntul 
este bun și produce gri și 
porumb. Se cultivă puţin viea 
și pe o scară mai mare prunele. 

In plasa Cotmeana ca și în 
plasa vecină Gălișești se cresc 
numeroase turme de oi. 

Ca industrie în această plasă 
nu găsim ,de cit. cîte-va mori 
cu aburi pentru măcinat, din   
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care cea mai însemnată este în 
Costești, şi lucrarea de care şi 
de pătule care se vind în jude- 
„ele învecinate: Vlașca şi Te- 
leorman, 

Budgetul comunelor din a- 
ceastă plasă a fost pentru anul 
financiar 1887—88 de 47850 
lei la venituri și de 42388 lei 
la cheltueli. 

Statul posedă în această plasă 
(împreună cu - plasa Gălășești) 
5 proprietăţi, cu un venit anual 
de 28945 lei, 20 bani și 4039 
pogoane păduri, 

Cotmeana, saț, cu şoo locuitori, 
cei mai mulţi Ţigani, jud. Argeş, 
pl. Oltului; face parte din com. 
rur. Drăguteşti-Săpunari. In a- 
cest sat este şi Mănăstirea Cot- 
meana, zidită. de Mircea-Vodă 
pe la anul 1389. Are o școală 
primară rurală. 

Cotmeana, rii. Izvorește din 
preajma comunei Tutana, din 
jud. Argeș, urmează paralel cu 
hotarul dintre jud. Olt și Argeș, 
udînd plășile Argeșul, Oltul și 
Cotmeana; întră în jud. Teleor- 
man, pe teritoriul com. Urlueni, 
udă comunele Malul, Cioceșşti, 
Mindra şi Birla și se varsă 
în riul Vedea, în pădurea Bă- 
dești, din com. Mozăceni, după 
ce primește apele piriiașelor 
Vlăscuţa şi Ceroaia şi a altor vi- 
roage și izvoare din drumul săi: 

Cotmeana are o albie largă ; 
vara se poate trece cu picioarele 
și une-ori seacă apruape de tot. 

Cotmeana, Pădurice, în întindere 
de 13 hect., comuna Văleni, 
pl. Podgoria, jud. Muscel, com- 
pusă din anin, salcie şi plute. 

Cotmeana, za/e, jud. Argeș și 
Teleorman, urmează cursul pi- 
riului cu același nume pănă se 
împreună cu Valea-Vedei.



COTMEANA-VECHIE 

Cotmeana - Vechie, mănăstire, 
de călugări, cu hramul Buna- 
Vestire, jud. Argeş, pl. Oltului, 
zidită de Mircea-Vodă, la anul 
1301, după cronica lui Radul 
Greceanul, iar după inscripția 
după un clopot, la anul 1385. 
lacă înscripțiunea după acest 
clopot: 

«În zilele bine-credinciosulur Domn 1& 
Dan Voevod, a făcut acest clopot ju- 
pinul. Dragomir, fiul egumenului Dra- 
gomir, în anul 6S93 (1385 indiction 5.) 

A fostschit al mănăstirei Cozia 
din Vilcea. In această mănăs- 
tire s'a refugiat Mircea, fiul lui 
Mihnea-Vodă, la anul IŞ10,ur- 
mărit fiind de Neagoe-Vodă. 
Actualmente, această mănăstire 
este redusă la biserică de mir și 
deservită de 2 preoți, 1 cintă- 
reţ și 1. paracliser, Pentru în- 
treținerea cultului divin se în- 
serie anual în budgetul Statului 
suma de 1670 lei. 

Cotnari,. com. rur., în partea de 
V. a plășei Bahluiul, judeţul 
Iași. Se întinde de la E, din 
partea dreaptă a riului Bahluiul, 
spre V., pănă în marginea jud. 
Suceava. Teritoriul săti este ac- 
cidentat, “prezintind cele mai 
înalte dealuri în partea despre 

"V., acoperite cu vii și păduri, 
„iar spre E, văi și podișe, pe 
cari :se cultivă cereale, ste 
formată din satele: Valea, Dea- 
lul, Zlodica, Horodiştea, Lupă- 
ria, Sbereni, Hodura și Iosupeni. 
Este aşezată pe o întindere cam 
de 6100 hect., cu o populație de 
744 famili, sai 2698 locuitori 
Romini și parte Unguri. Această 
comună este situată cam la ju- 
mătatea drumului dintre tîrgu- 
rile Hirlăul, din jud. Botoșani 
și Tirgul-Frumos, din jud. Iași 
şi la 58 kil. de Iași, capitala jude- 
țului. Prin centrul ei trece Șoseaua 
mixtă de la Tirgul-Frumos la 
Hirlăul. Marginea despre N.E. 
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a comunei, e udată de riul Ba- 
hluiul, iar pe o parte a teritoriu- 
lui se află podgoria cea mai 
renumită din țară, Legenda spu- 
ne că prima viță de vie plan- 
tată în Cotnari, e adusă din 
Ungaria de la Tokai, de către 
Stefan-Vodă-cel-Mare. 

Producţiunile pămîntului sunt: 
vinurile cele mai bune, pome- 
turi, cereale, picatră multă: și 
vite frumoase. 

In această comună sunt: 4 
biserici, 1 paraclis și 1 biserică 
catolică, deservite de ş preoți, 
5 cîntăreţi şi 4 eclesiarhi; 2 
școli, conduse de 2 învățători și 
frecuentate de 86 elevi (63 băeţi, 
21 fete); 2 mori de aburi. 

Budgetul com. este de 13623 
Ici, 29 bani la venituri și de 
13251 lei, 41 bani la chel- 
tueli, | 

Numărul vitelor din întreaga 
comună se urcă la 5484 capete, 
din cari: 1669 vite mari cornute, 
287 cai, 2636 oi și 802 rimă- 
tori. 

Cotnari, sat şi reşedinţa comu- 
nci Cotnari, pl. Bahluiul, jud. 

„Iaşi. Este format din cătunele: 
Valca, Dealul, Zlodica, Horo- 
diștea şi Lupăria (v. a. n.) Sat 
cu numele de Cotnari nu exi- 
stă, însă teritoriul cuprins de 
cătunele arătate, ce sunt lăn- 
ţuite una de alta, afară de nu- 
mirile lor, li s'au dat numele 
Cotnari. Părţile numite Valea și 
Dealul, formează centrul și vatra 
satului ; tot teritoriul cuprins de 
aceste cătune formează Podgo- 
ria-Cotnarilor. Are o populație 
de 423 familii, sai 1558 suflete, 
cari se ocupă mai mult de cul- 
tura viilor. 

Are o școală, cu localul ei, 
înființată în anul 1$59, frecuen- 
tată de 42 elevi; o biserică 
ortodoxă, situată la poalele dea- 
lului Ineaminul, aproape de   
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Gura-Cotnariului, clădire veshe 
de piatră, zidită în timpul lui 
Ștefan-cel-Mare, la anul 1496, şi 
care astăzi se întreţine de Stat 
și este deservită de 2 preoţi, 
2 cîntărcți și 1 eclesiare; o 
vechie biserică catolică, ce se 
află în ruine, fiind arsă în anul 
1573, situată pe valea dintre 
dealurile Chișcovul şi Ineami- 
nul. Fiind cercetată de d-nul 
Gr. “Tocilescu, acesta a desco- 
perit mai multe pietre de mor- 
minte cu inscripții latine, din 
cari cea mai veche poartă data: 
15S$. : - 
Această dată, raportată la 

domnia lui IEraclide-Despot, din 
1561—63, dovedeşte că aceasta 
ar fi biserica fondată de el din- 
preună cu o Universitate, pen. 
tru Sașii trăitori pe atunci în 
Cotnari, şi dacă a devenit ca- 
tolică în urmă, lucrul se ex- 
plică astfel : retrăgîndu-se Sa- 
şii, Ungurii, vieţuitori acolo, 
din timpul lui Ștefan-cel-Mare, 
şi-aii apropiat biserica. Deser- 
venți nu are de cit un singur 
dascăl. 

Mai este un paraclis, făcut 
de monahul Grigore-Radu, la 
anul 1836, pe care, dotindu-l 
cu 40 pog. de vie, împrejurul 
săii, La închinat mănăstirer 
Neamţului; astăzi se află în 
proprietatea Statului. 

Satul Cotnari făcea parte în 
vechime din ţinutul Hirlăului 
şi, pe acele timpuri, cra recu- 
noscut de Tirgul-Cotnari; că 
lucrul este ast-fel, rezultă din fap- 
tul că pe partea cătunelor Dea- 
lal și Valca, se găsesc urme 
de temelii de piatră, șanțuri, be- 
ciuri şi altele, | 

Intre beciurile rămase din. 
trecut, , se observă două, a- 
proape de biserica ortodoxă, în 
marginea șoselei, avind unul 
lungimea de 45 m. și: lățimea 
de 5 m, iar înălțimea, după



COTNARI 

cum se găsește acum, e de 2 
m.; de sigur că în trecut era 
mai adînc, însă din cauza mi- 
liturilor de apă s'a astupat. 

Despre aceste beciuri, legenda 
spune că sunt făcute de Ște- 
fan-cel-Mare, odată cu biserica 
şi palatul, care acum nu mai 
există. 

Altă dovadă despre existența 
tirgului, rezultă din diferitele 
hrisoave domnești, între cari 
putem cita unul, din timpul lui 
Mihail-Racoviţă, Voevodul Mol- 
dovei, cu data de la facerea 
lumei 7216, 22 Februarie, ce 
se păstrează și pănă astăzi în 
original, de răzeșul Antonică 
Pisărul, din satul Iosupeni și 
care este în cuprinderea urmă- 
toare: 

«lo Mihail Racoviţă, Voevodul țăreY 
Moldovei. Dacă aii venit dinaintea Dom- 
nic! Mele, și dinaintea tuturor alor Noş- 
tri! boeri a mari şi mici, Ursolea, fe- 
meia lut Grigori Sasu, ce a fost pivni- 
ceriii ot Cotnari, şi cu feciori! e! anume: 
Vîrvara, și Ana, şi lozef, strănepoţii 
lui Felten Sasul ot Cotnari, — și le-aii 
aratat uricul de danie și de miluire de 
la Ştefan-Vodă-Tomşa, şi diresă de în- 
tăritură de la Radul- Vodă şi de la 
Moise-Movili-Vodă şi de la Alexandru- 
Radu-Vodă şi de la alţi reposaţt Domnt 
mal din coace. Că a avut strămoșul lor, 
Felten Sasul, un loc de heleșteii și de 
moară, ce se numește Ritu-luY-Peter, pe 
hotarul Tirgului Cotnari, pe lingă Bah- 
luiui, şi cu los de fînaţ prin prejurul 
acestui iaz şi heleșteii.: Şi de s'ar sili 
asupră-le apa cînd ar veni mare, prealt 
loc, Felten ca să aibă voe a ezi şi să 
îndrepteze în rîmnicul lut. Intru aceea 
şi Domnia- Mea, daca am văzut acele 
direse, acelor reposați Domni, de danie, 
şi de miluire, și de întăritură, întru 
acea şi Domnia-Mea, m'am milostivit” şi 
le-am întărit Ursolei, femeia lut Cri- 
gore Sasul ot Cotnari şi feciorilor er 
Virvara, Ana şi Iozef, strănepoții lut 
Felten Sasul, pe acel iaz cu moari ci 
se numeşte Ritu-luY-Peter, pe lîngă Bah- 
luiul şi cu locurile de finaț, ca să aibă 

a ţine şi a stăpîni, precum le scrii di- 

resa acelor reposați Domni, ce aii fost 

de demult, Şi ca să le fie și dela 

Domnia-Mea, dreaptă ocină şi danie și 

miluire şi uric și întăritură, cu tot ve- 

Cotnărelul, ziriiaş,   
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nitul şi cu tot hotarul stătător în veci 

şi altul să nu se amestece, 

(Iscălit) Io Mihail Racoviţă. 

1. $. 

7216 Fevruar 22», 

Din conţinutul acestui docu- 

ment, rezultă destul de lămu- 

rit că satul Cotnari în urmă 

cu 179 ani, cra tîrg, dar care 

a fost împrejurarea de s'a des- 

ființat, aceasta nu se ştie; se 

poate atribui însă aceasta dese- 

lor încălcări ale Turcilor și Tă- 

tarilor, cari jefuiaii şi ardeaii 
tirgurile şi satele. 

Tot din acest document mai 

se vede că Felten-Sasul, a fost 

pivnicer, adică îngrijitor de piv- 
nițile Domnești, aflate în Cot- 
nari ; aceasta dovedește că Dom- 

nii aveai vii, proprietăți în acest 

sat și prin urmare ce de crezut 

că Ştefan-Vodă, să fi avut pa- 
laturi în Cotnari. 

Cotnari, zîriă, jud. Iaşi. Izvo- 

rește din satul Cotnari, de sub 

poalele dealului Ineamiînul; cur- 

ge spre S..E. și, în gura Cot: 

nariului, se varsă în piriul Riîș- 
cana. 

Cotnărelul, munte, pe coprinsul 

moșiei Munţi şi Pipirigul, în com. 

Pipirigul, plasa de-Sus-Mijlocul, 

jud. Neamţu. Iși desfășoară ra 

murile sale între satele: Agă- 

pieni, Tăriţeni, Cujbeni, Plotu- 

nul, Dolhești, Pipirigul, Băbo- 

ești, și marginea județului Su. 

ceava, în care parte se leagă cu 

ramurile munților Hălauca (Ha- 
lesia). 

în județul 
Neamţu, com. Pipirigul, plasa 

de Sus-Mijlocul. Izvoreşte din- 

tre ramurile Grugenilor și Run- 

cul, (a şirei Cotnărelului), vărsîn- 

du-se pe partea stingă a piriu- 

lui Ozuna, în apropiere de lo- 

cul unde străbate șoseaua ju-   
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dețeană ce vine peste mun: 

tele Petru-Vodă, prin satul Dol- 

hești, spre Pipirigul, 

Cotnărelul, /4rzop, în jud. Neam- 

țul, ramura munților cu acelaşi 
nume. 

Cotnoiul, iezer, în județul Brăila, 

lunca comunei Gropeni, la V. 

iezerului Babalic, între privalul 

Dobrota și Gingărășoaia, unit 

la V. cu iezerul Somnorosul. 

Cotoaca, dea/, pe teritoriul com. 

Trușești, jud. Botoșani, de unde 

se prelungește în com. Băbiceni. 

Cotoiul, sa/, face parte din com. 

rur., Băicoiul, pl. Filipești, jud. 

Prahova. Are o populaţiune de 

362 locuitori (170 bărbaţi și 192 

femei). Cade în partea de N. 

a comunei, 

Cotora, /ac, (viroagă), în comuna 

Cotul-Ciorii, jud. Buzău. Iși ia 

“începutul din lacul Bilhacul, la 

Coada-Cotorei și se scurge în 

riul Buzău, 

Cotorani, (Purani-Sf.-Gheor- 
ghe), căț., pendinte de com. Ble- 

jeasca, plasa Glavaciocului, jud. 

Vlașca, situat în valea Glava- 

ciocul pe partea dreaptă. 

Aci sunt 45 locuitori, cărora 

li s'a dat la 1864 o suprafață 

de 135 hectare, 

„Această proprietate  aparţi- 

nea statului, după seculariza- 

rea averilor mănăstirești; de- 

pindea înainte de mănăstirea Sf, 
Gheorghe. 

Are o suprafață totală de 335 

hectare. 

S'a rezervat statului pădurea, 

în suprafață de 300 hect, 

Cotorbeşti, câfun, al comunei 
Vulpeni, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., 

„jud. Romanați.
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Cotorbi, mazala, în com. rur. 
Şovarna-d.-j., plaiul Cloșani, ju- 
deţul Mehedinţi. | 

Cotorca, co. rur., în jud. Bu.- 
ză, pl. Tohani, situată de-a- 
lungul hotarului despre judeţul 

» Ialomiţa, la o distanță de Buzăă 
de 47 kilom. Limitele sale sunt: 
La N. hotarul moşiei Frecă- 
țeanca și Sidirul, pe care mer- 
ge pănă în com. Meteleul; la 
E., hotarul moşiei Lipăneasca; 
la S$., hotarele moșiilor din jud. 
Ialomița: Baldovineasca, Steje- 
reasca sai Sf. Vineri, Girbo- 
veanca, Apostolăchianca şi Du- 
deasca, ale căror capete daii 
în hotarul Cotorci; la V., par- 
tea din hotarul moșiei Du- 
deasca, și parte din al moșiei 
Frecăţeanca. Suprafaţa sa este 
de 1800 hect., din care 1435 
hect. arabile, 76 hect., fineaţă, 
264 izlaz şi 25 hect. sterp sai 
coşcov (pămînt neproductiv). 
Proprietăţi mai însemnate, afară 
de pămîntul locuitorilor, este 
moşia statului Cotorca. Terenul 
e șes, dar puțin fertil, fiind unul 
din cele mai de demult lucrate, 
ceea ce a început să-i slăbească 
forţele de producțiune. Se cul- 
tivă de preferință orz și po- 
rumb. Industrie n'are, afară de 
o moară de aburi şi v stină. 
Căi de comunicaţie are șoseaua 
comunală Cotorca - Mizil prin 
Glodeanu. 

Vite sunt: 98 boi, 121 vaci, 
44 viței, 5 bivoli, 123 cai, 52 
epe, 31 minji, 640 oi, 12 capre 
și 74 porci, 

Comuna e formată dintrun 
singur căt., Cotorca, cu o po- 
pulaţie de 730 locuitori, din 
care: bărbați însurați 152, ne- 
însurați 19, văduvi 10, băcţi 
190; femei măritate 152, văduve 
19, fete 188. Locuesc în 154 
case. Meseriași sunt: 1 croitor, 

2 cizmari, 1 fierar și 1 mașinist, 

/ 
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Budgetul comunei e de lei 
2682.24 anual. 

Este: o școală, frecuentată de 
34 elevi și o elevă. Carte știi 
37 persoane; o biserică, cu 
hramul Sf. Nicolae, deservită 
de un preot, 1 cîntăreț și un 
paracliser. Circiumi sunt 4. 

Comuna Cotorca se mai nu. 
meşte şi Cotorca-Mică, ca să 
se distingă de Cotorca-Mare, din 
jud. Ialomiţa. In vechime a pur- 
tat succesiv numirile de: Ne- 
grcasca, Ipsilante şi Schimbaţi. 
Din cauza războaelor dintre Ruşi 
şi Turci (1806—1812), locuitorii 
cari formau satul Schimbaţi, aă 
trebuit să fugă şi puţini din. 
triinsii s'au mai întors după în- 
cheerea păcei, cînd, găsind satul 
vechii cu totul distrus, s'au 
stabilit puţin mai la S. şi aă 
dat naștere satului Cotorca, 
remănind vechiul sat Siliște. 
In 1855, Cotorca a ars, ceea 

„ce a împiedicat mult dezvolta- 
rea sa. Cu încetul s'a recon- 
Struit, dar încă arată urmele 

nenorocirilor prin care a trecut, 

Cotorca, sa, în jud. Ialomiţa, 
pl. Cimpului, pendinte de com. 
Urziceni. Este situat Ja S kil. 
spre N.-E. de satul de reședință. 
Se mai numește Cotorca-Mare, 
pentru a-l deosebi de Cotorca- 
Mică, din jud. Buzăii și Siliştea- 

Cotorcii, pentru că satul este fon- 
dat pe siliștea unui 'vechiii sat, 
ai cărui locuitori s'aii strămutat 
mai spre N., unde ai înfiinţat 

„satul Girbovi. Strămutarea în 
Girbovi se zice că s'a făcut pen- 
tru că locuitorii sufereaiă mult 
din cauza prădărilor ce li se 
făceaii prin trecerea pe aici a 
armatelor rusești și turcești, pe 

la anii 1852 și 1853, fiind pe 
aici drum mare, ce ducea cle la 
Brăila spre Olteniţa și Giurgiu. 

Are o populaţie de şo fam. 
Este aci o școală mixtă, con-   
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dusă de un învățător retribuit 
de comună. 

Vite sunt: şo cai, 40 boi, 
400 oi, 5 capre, 2 asini și 60 
rimători, 

Cotorca, (Cotorca-Mică, Ipsi- 
lante, Negreasca, Schim- 
baţi), moșie a statului, în jud. 
Buzăi, com. Cotorca, pendinte 
de moșia Mărcuţa. Are 1350 
hect., din cari 460 s'a dat loc. 
în 1864. 

Cotorca, proprietate a statului, 
(V. Girbovi, jud. Ialomiţa). 

Cotorca-Mică, numire dată mo- 
șie? Apostolăcheanca, jud. Bu. 
zăă, com. Glodeanul-Cîrligz. 

Cotorca-Mică, numire, ce se 
mai dă zroprietăzei statului A- 
postolăcheanca, jud. Ialomiţa. 

Cotorei (Valea-), căzu, al co- 
munei Mănești, jud. Buzăii. Are 
180 locuitori și 36 case, 

Cotorei (Valea-), îszor, în ju- 
dețul Buzăii, com. Mănești. In- 
cepe din muntele Bisoca și se 
scurge în valea Bisoca, 

Cotorga, cău, pendinte de com. 
Crimpoaia, pl. Șerbănești, jud. 
Olt. E situat pe malul drept al 
Dorofeiului. Are o populaţie de 
254 locuitori, din cari 37 sunt 
împroprietăriți, după legea _ru- 
rală, cu 150 hect., pe moşia Co- 
torga. Are o întindere de a- 
proape 300 hect. arabile. Este 
închinată de unul State Ciolacul, 
unei școale din Grecia, din com. 
Negada (Zagora). D-nul Cato- 
polu, epitropul ei, o arendează 
anual cu 6000 lei. 

Loc. posedă: 170 boi, 5o vaci, 
83 cai, 900 oi și 78 rîmători. 

Cotorga, cătun, în -jud. Teleor-
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man, pl. Teleorman. Are numai 
cite-va case, un conac şi ma: 
gazii ale proprietăţii, care țin 
de moşia Văleni, din judeţul 
Olt. 

Cotorga, dea/, situat, la V., pe 
teritoriul com. Crimpoaia, pl. 
Șerbănești, jud. Olt. Aparține 
moșiei, numită Cotorga. E aco- 
perit cu semănături. Are direc- 
ţia N.-V. către S..E, 

Cotorga, moșie, în jud. Teleor- 
man, pl. “Teleorman, com. Me- 
rișani. Are o întindere de 1000 
hect. pămînt arabil și 20 hect. 
pădure. Este proprietatea d-lui 
C. Colibășanu. Formează un 
singur corp cu moșia Ciuper- 
ceanca. 

Cotori-Ţigănia, sat, face parte 
din com. rur. Stilpeni, pl. Riîu- 
rile, jud. Muscel. Este situat pe 
malul sting al riului Tirgul. Pe 
la V. satului trece calea ferată 
Golești-Cimpulung şi șoseaua na- 
țională Piteşti-Cîmpulung-Fron- 
ticră. 

"Are o populație de şș fa- 
milii, sai 285 suflete, din cari 
144 bărbați şi 141 femei. 

Piriul Valea-Orezelei, care se 
varsă în Riul-Tirgului, separă 
mahalaua Cotori de Țigănia. 

Cotoroaia, com. rur. şi sat, în 
jud. Tutova, pl. Corodul, spre 
S. şi la 25 kilom. de Birlad, ca- 
pitala județului, pe pîriul Bir- 
zota. , . 

Are o populaţie de 926 lo- 
cuitori, din cari 240 contribua.- 
bili, cari locuese în 259 case. 
Ştiii carte 121 persoane, 

Are o școală primară de băeți 
şi o biserică, 

Comerciul :se exercită de 13 
persoane. 

Veniturile comunci sunt de 
6133 lei, SS bani anual, 
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Cotoroaia, saș, în jud. Mehedinţi, 
plasa Ocolul-d.-j., com. rur. Rup- 
tura. Are 86 case. 

Cotoroaia, ea/, în jud. Mehedinţi, 
pl. Motrul-d.j., com. Ruptura. 

Cotoroaia, firîz, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Motrul-d.-j., com. Rup- 
tura. Se formează din ogașul 
ce izvorește din Valea-Cotei și 
Valea-Cerului; apoi primind pe 
dreapta piriul din Valea-Minei 
şi Țigănașii, iar pe stînga pir. 
“Chirculești, trece pe la Voloia 
și comuna Strehaia, unde se 
„varsă în apa Motrului, 

Cotoroaia, a/e, în com. rur. Vo. 
loicul, pl. Motrul-d.-j., jud. Me- 
hedinţi. - 

Cotoroaia-de-]os, sat, în jud. 
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., com. 
rur. Ruptura. 

Cotoşmanul, /ea/, com. Dăeşti, 
plasa Oltul-d.-s., jud. Vilcea, cu 
piscul numit Țeapa, unde, pe 
timpul lui "Țepeș, exista, se zice, 
o țeapă, spre a îngrozi pe lo. 
cuitorii cei deprinși la rele. 

Cotoşmanul, pisc, pe dealul cu 
același nume, spre V. şi la 4 
kil. de vatra comunei Dăeşti, 
plasa Oltul-d.-s., jud, Vilcea, pe 
la poalele căruia trece rîul Cer. 
nişoara. 

Cotreanţa, sar, jud. Baciu, pl. 
Bistriţa-d.-s., com. Valea-lui-Ion. 
E așezat la N. de reședința co- 
munci, la o distanță de 3 kil. 
Are S fam., saii 73 suflete, 

. Vite sunt: 3 cai, 26 vite mari 
cornute, 14 oi, 21 porci și $ 
capre. 

Cotreanţa, sa/, în comuna Cin- 
dești, pl. Bistriţa, jud. Neamţu. 
E situat pe teritoriul moșiei cu 
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același nume. Cu marginea sa 
despre S. formează hotarul jud. 
Bacăii. 

Terenurile sale sunt acciden- 
tate: în partea despre V,, de 
ramura Dragva; în partea des- 
pre E., de dealurile Zamfira și 
Runcul; în partea jud. Bacăi, 
de ramura Lingurari, printre 
cari se întind văi înguste și 
udate de .piriiașele Cocirla şi 
Cotreanţa. 

Are o populaţie de 418 sufi., 
formînd 100 fam., cari se înde- 

„letnicesc cu plutăria și exploa- 
„tarea terenurilor, 

In acest sat sunt 3 rotari. 
Numărul vitelor se urcă la 126 

capete, din cari: 30 boi, 40 vaci, 
6 cai, 10 rimători și 40 junci. 

Cotreanţa, moşie, în com. Cîn- 
dești, pl. Bistriţa, jud. Neamţu. 
E situată între moșiile: Bărcă. - 
nești, Cîndești, Tazlăul (jude- 
țul Neamţu) și Blăgești (din ju- 
dețul Bacăii). Are sat. 

Cotreanţa, /iriiaş, lingă satul cu 
a sa numire, com. Cindeşti, pl. 
Bistriţa, jud. Neamţu. Se varsă 
pe partea dreaptă a riului Bi- 
striţa. 

Cotroceanca, dea/, între com. 
Țigănești şi Gorgani, pl. Pod- 
goria, jud. Muscel. 

Cotroceanca, 7r4/ de moşie a 
statului, jud. Ilfov, care s'a vîn- 
dut de veci la locuitori. 

Cotroceanca, sai Văleanca- 
Cepturei, moşie a statului, pe 
care, la 1864,s'ati împroprietărit 
parte din locuitorii comunei Cep- 
tura, pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Cotroceanca, pă/ure a statului, 
în întindere de 106 hect., pen- 
dinte de schitul Budişteni, pl. 
Podgoria, jud. Muscel.
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Cotroceanca, Pădure a statului, 
în întindere de 175 hect., pen- 
dinte de com. Hirsa, pl. Pod. 
goria, jud. Prahova. 

Cotroceanca-de-Baltă, Pădure 
a statului, jud, Ilfov, în întîn- 
dere de 325 hect. Formează 
pădurea Cășcioarele, împreună 
cu trupurile: Tufele-Grecului și 
Mărunta. 

Cotroceanca-Muscel, pădure a 
statului, în întindere de 43 hect., 
“pendinte de com, Ceptura, pl. 
Cricovul, jud. Prahova. 

" Cotroceni, sas, jud. Argeș, pl. 
Piteşti; face parte din com. rur, 
Bradul-d.-j. 

Cotroceni, suburbie a orașului 
Huşi, jud. Fălciu. 

Cotroceni, sc/i7. Vezi Merişescu, 
deal, com. Budișteni, pl. Pod- 
goria, jud. Muscel. 

Cotroceni, mănăstire. (Vezi Bu- 
cureşti). 

Cotroceni, stație de dr. d. fi 
jud. Ilfov, pl. Dimboviţa, orașul 
Bucureşti, pe linia Bucureşti (Ga- 
ra de Nord) București-Filaret, 
pusă în circulaţie la 13 Decem- 
brie 1872. Se află între stațiile 
București (Gara de Nord) (2.7 

„ KiL) și Dealul-Spirea (1.3 kil.). 
Inălțimea d'asupra nivelului mă- 
rii de 709",68. Această stație 
serveşte exclusiv pentru pala- 
tul princiar dela Cotroceni. 

Cotroceni, dea, la V. comunei 
Creţeni, pl. Oltul-d.-j., judeţul 
Vilcea, 

Cotroceni, pădure particulară, su- 
„pusă regimului silvic, aflată pe 
moşia Măgureni, com. Creţeni, 
pl. Oltul-d.-j., jud. Vilcea. 

55495. afarele Dicţionar Geografie. Vol, Mi, 
pa 
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Cotromanţul, Ziriiaş, ce izvo- 
rește din dealul Babei-Ileana, 
jud. Tecuciiă, merge pe lingă 
satul Pogleţul și se unește cu Gli- 
limenul, formînd pîrtul Pogleţul. 

Cotrosul, saz, în com. Cuca, pl. 
Siretul, jud. Covurlui, foarte a- 
propiat de reședința comunală, 
format din foşti clăcași împro- 
prietăriți. Are 34 fam., saii 108 
sufl.; o biserică și o moară cu 
vapori. 

Cotrosul, moşie particulară, de 
2002 hect. (cuprinzind şi pădu- 
rea cu același nume), în com. 
Cuca, pl. Siretul, jud. Covurluiii. 

Cotul, da/fă, pl. Jiul-d.-s., com. 
Floreşti, jud. Dolj, aproape seacă 
și în care se găsește puțin pește. 

Cotul, pare a întinsului ezer Ra- 
zelm, situată în jud. Tulcea, pl. 
Babadag, pe teritoriul comunei 
rurale Enișala, în partea estică 
a plășei și cea nordică a comu- 
nei, unde comunică cu iezerul 
Babadag. Este înconjurat de trei 
părți cu uscat și într'o parte cu 
stuf cu apă. Are o întindere de 
25 hect, Conţine mulți pești de 
bună calitate, care se exportă. 
Pe ambele sale maluri se gă- 
sesc două cherhanele (pescării), 

“una a satului Enișala și alta a 
comunei Sari-Chioi, care nu e 
departe de el. 

Cotul, /oc zzolat, jud. Muscel, co- 
„ muna Domnești. E format de o 

vale, și un deal. 

Cotul, saii Măgura-din- Cot, 
măgură, în jud. Vlașca. Esituată 
pe proprietatea Cămineasca. 

Cotul-Arceşti, căzaa, al com. Ar- 
cești, pl. Olteţul-Oltul-d.-s., jud. 
Romanați. Se mai numește și 
Profeseni. 

  

  

COTUL-BOIANULUI 

Cotul-Bandrei. (V. Cotul-Cailor, 
șes, jud. Fălciu), 

Cotul- Baciului, /oca/itate îso- 
"Jată, jud. Brăila. E situată în 
ostrovul Bregoloiul, în partea 
stîngă a Dunărei-Vechi, unde se 
află şi o cherhanea. 

Cotul-Băei, sa, pe moșia Baia, 
jud. Suceava, com. Fintina-Mare,. 
E așezat spre V. de Fiîntîna- 
Mare, pe șesul stîng al Moldo- 
vei. Are o populație de 120. 
familii, sai 505 suflete, din care 
6 străini; locuesc în 108 case. 
Contrib. sunt 121. Vatra satului 
ocupă o suprafaţă de 20 fălci, 
Are o biserică, cu hramul Sf. 

„Nicolae, clădită din lemn de lo- 
-cuitori, 'la 1843 şi acum deser- 
vită de 1 preot și 2 cîntăreți, 
împroprietăriți cu 81/2 fălci. Mo- 
șia, a sătenilor, este în întin- 

" dere de 410 hect, cultivabile, 
100 hect. fineţ și restul de 46. 
hect. prundiș, 

Cotul-Bălei, dată, pl. Jiul-a.j., 
com. Sadova, jud. Dolj, pe lîngă 
care trece limita de V. a co- * 
munci. | 

Cotul-Boianului, sat, în jud. 
Dorohoi, pl. Herţa, com. Ma- E 

"mornița, care împreună cu satul 
Cotul-Hotinului, forma în vechi- 
me un trup. În 1868 revărsîndu- 
se Prutul a făcut o ruptură prin 
mijlocul satului, pe .unde și-a 

îndreptat cursul, împărțind ast- 
fel satul în două: Cotul- Hotinul 
de-a dreapta și Cotul-Boianului 
de-a stînga Prutului. Ambele ai o 
populație de 46 fam., sai 218 
suflete, 

Acest sat în vechime ţinea : 
de moșia Boian din Bucovina; 
iar de la luarea Bucovinei de 
către Austriaci, a rămâs această 

parte în Romînia și apoi s'a 
vîndut cu proprietatea Boianu- 

89



COTUL-BUCUREI 

lui. Se află situat pe malul Pru- 

tului și supus inundaţiilor. Pro- 

prietatea moșiei este a d-nei 

Mina 1. Boldur-Lăţescu. 

Sătenii nu sunt împroprietă- 

riţi, ne fiind clăcași la aplicarea 

legei din 1864. Proprietatea mo- 

şici posedă 372 hect. 37 arii 
cimp. 

Iotarele moșiei sunt cu : Pru- 

tul, Horbova, Mamorniţa și Buco- 

vina, de care se desparte prin 
cursul piriului Mamorniţa. 

Cotul-Bucurei, /oc șes, în com. 
rur. Pătulele, din pl. Blahniţa, 

„jud. Mehedinţi. 

Cotul-Bumbacului, ssfurbie, în 

„orașul Focșani, desp. a IV-a. 

Cotul-Cailor, șes, jud. Fălciii, 
„ între” tîrgușorul Fălciu și rîul 

Prut, în partea de E., care, îm- 

preună cu Cotul-Bandrei, are o 
suprafață ca de 6 hect. și ser- 
vește de imay vitelor, 

Cotul-Chistrugeni, parte a sa- 
tului Tirnauca, com. cu același 
nume, pl. Herţa, judeţul Doro- 
hoii. 

Cotul-Cîrstei, oc, în jud. Mehe- 
dinți, com. rur. Imoasu, plas 

.. Motrul-d.-s, ” 

Cotul-Condurachi, șes, spre E. 
de satul și comuna Rîșesti, pl. 
Podoleni, jud. Fălcii. Astăzi ser- 
vește de cimitir pentru vitele 
moarte .de boli molipsitoare, 
pentru care se mai numește. și 

Cotul-Molipsirei. 

Cotul-cu-Plopi, zrup de Zădure, 
a Statului, jud. Prahova, plasa 

: Teleajenului, care împreună cu 
trupul Valea-Gardului are 62 
hect. și împreună cu trupurile: 
Poiana-Lacului (13 hect.), Obra- 
țele, după Sfoara- Predealului   
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(25 hect.), Bughea-d.s., (45 

hect.) și Runcul (40 hect.), for- 

mează pădurea Văleni, 

Cotul-cu-Plopi. Vezi Berevoes- 
cul-d.-j., jud, Prahova. 

Cotul-cu-Viţele, dea/, situat la 

V. com. Peșteana, plasa Ocolul, 

jud. Gorj. Se prelongeşte de la 

E. spre V. Pe aceste dealuri 

sunt locurile cultivabile ale locu. 

itorilor din com. Peşteana. 

Cotul-Dobii, /oc îso/at, jud. Bo- 

toșani, situat într'un cot al Si- 

retului, com. Fintinele. Este loc 

arabil și produce grîu bun. Aici 

se află și o prisacă de stupi. 

Cotul-Epure, sa/, în jud. Ialo- 

mița, pl. Ialomiţa-Balta, pen- 

dinte de com. "Țăndărei. E si- 

tuat la 4l/ kil. spre N. de 

satul de reședință, pe un mic 

deal. Satul e pe proprietatea 

statului numită tot Cotul-Epure, 

în întindere de 6500 hect., foastă 

pendinte de mănăstirea Mislea 

și care pe periodul 1885/1896 a 

fost arendată cu suma de 22275 

lei anual. 

Vite sunt: 150 cai, 560 boi 
ȘI 2050 oi. 

Cotul-Epure, zădure, de stejar 

a statului, în jud. Ialomiţa, pl. 

lalomiţa-Balta, com. “Țăndărei. 

Formează, cu pădurea Chirana, 

un trup de 275 hect. 

Cotul- Ferăstrăi. Vezi . Ferăs- 

trăul, jud. Bacăii. 

Cotul - Floarei, co, al Siretu- 

lui, la hotarul moșiilor Liteni, 

din jud. Suceava și Tudora din 
jud. Botoșani. 

Cotul-Furmicăi, poşiz, a sta- 
tului, în jud. Putna. Această 
moşie se arendează împreună 

  

  

COTUL-GROSULUI . 

cu moșia Corbeasca din jud. 
Tecuciii. Intinderea totală cul- 
tivabilă este de 193 hect. 56 ar. 
S'a vîndut în loturi, în 1891, nu- 
mai 42 hect. 

Cotul-Furnicei, 7rup de moşie, 
din proprietatea statului, în 
com. Corbeasca, jud. Tecuciti. 

Cotul- Ghermăneşti, sai Va- 
lea-Cinepei, şaz, jud. Fălciii, 
pl. Podoleni, com. Drînceni, a- 

șezat pe şes, pe malul Prutului, 
spre S. și la 1 kil. de tîrgu- 

„şorul Drinceni, pe o supra- 
faţă de 450 hect. și cu o po- 
pulaţie de 64 fam., sai 212 
sufi., din cari 50 contrib. Locui- 

torii sunt veniți aci, în cea mai 

mare parte din: com. Ghermă- 

nești, de aici și numirea satului. 

lar numirea de Valea-Cinepei, 
vine de la multa cultură de ci- 
nepă ce se face aici. 

Locuitorii se mai ocupă și de 

cultura viilor și a gîndacilor de 
mătasă, 

In sat se află o biserică, cu 

hramul Sf. Nicolae, fondată la 
1866 de căpitanul Ioan Michiii, 
proprietar; e deservită de 1 

preot şi un dascăl, | 

Proprietarul are case bune 

pe malul Prutului, precum și o 

pădure de plopi. 

Cotul-Girlei, zir/e, în jud. Brăila, 
com. Bertești-d.-s., pe malul 
drept al canalului Minușoaia, 
din dreptul de unde pleacă pri: 
valul Baicul, 

Cotul-Grosului, saţ, în jud. Ro- 

man, pl. Siretul-d.-i., com. Gal- 

beni, spre E. de satul Galbeni, 

pe malul drept al riului Siret 

şi la o depărtare de 2 kil. de 

gara Galbeni. Are 40 capi de 

fam., 26 contribuabili, 124 loc,, 

din cari 18 știi carte; 39 case. 

Loc. posedă 76 vite mari cor-



COTUL-HALEASEI 

nute. Se numea mai înainte şi 
Corduneni. 

Cotul-Haleasei, parte din sa- 
tul  Lungeni, com. Broșteni, 
jud. Suceava, numărînd 7 case 
cu 25 suflete. 

Cotul-Hotinului, saz. Vezi Cotu- 
Boianului, jud. Dorohoi, com. 
Mamorniţa, pl. Herţa, situat pe 
malul Prutului. . i 

Sătenii împroprietăriți au 65 
hect. pămînt; iar proprieta - 
tea are 22 hect. luncă .de lo- 
zii, pe malul Prutului. 

Cotul-Iarcei, /oca/ifate, pe Căl- 
măţuiă, jud. Brăila, unde a fost 
vechiul pod pe unde trecea ve- 
chiul drum Brăila-Călărași, îna- 

inte de a se face şoseaua. A- 

cest pod al pirîului Călmăţuiul 
sc află în com. Insurăţei. 

Cotul-Iuraşcu (Cotul-lui-Iura- 

Şcu), sa, în jud. Bacăii, plasa 

Bistriţa-d.-s., al com. Schineni, 

situat pe stînga Siretului, lingă 

Prăjești, la. o depărtare de 3075 

m. de satul Schineni, reşedinţa 

com. Numără 25 capi de fam., 

sai 75 sufl. Animale sunt: 8 cai, 

37 vite cornute și 9 porci. 

Cotul-lui- Bălan, sas, jud. Roman, 

pl. Fundul, com. Iucșeşti, pe 

malul stîng al riului Siret și la 

o depărtare de 3 kil. spre N. 

de satul Iucșeşti-d.-j. Este așe- 
zat pe Valea-Siretului.. Are 33 
capi de fam.; 27 contribuabili; 
în totul 147 locuitori, din cari 
16 știii carte ; sunt 38 case. Sunt 
58 vite mari cornute. 

Cotul-lui-Ciorneii. Vezi Cior- 

- neiul, sat, în pl. Fundul, com. 

Oniceni, jud. Roman. 

Cotul-lui-Cocoloş, moșie, nelo- 
cuită, în jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 

2f
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mița-Balta, comuna Cosimbești, 
Are 1050 hect. pămînt de cul- 
tură, 20 hect. pădure și 190 
hect. pe lunca rîului Ialomiţa. 

Cotul-lui-Cocoloş, pădure, în 
jud. Ialomiţa, pl. Ialomiţa-Balta, 
com. Cosîmbești. Formează, cu 
pădurea  Cotul-lui-Drăgan un 
trup de 50 hect. cu următoarele 
esențe: salcie plop și ulm, 

Cotul - lui - Cotoşman, movilă, 
jud. Dolj, pl. Balta, com. Ză- 
valul, pe lingă care trece poteca 
din pădurea Zăvalul. 

Cotul-lui-Drăgan, moșie, nelo- 
cuită, a statului, jud. Ialomiţa, 
în plasa Ialomița-Balta, com. 
Cosimbești, cu supraf. de 1800 
hect., din cari 30 hect. pădure. 

Cotul-lui- Drăgan, pădure, în 
jud. Ialomița; pl. Ialomiţa-Balta, 
comuna Cosîmbeşti. Formează 
cu pădurea. Cotul-lui-Cocoloș, un 
trup de 50 hect. Esenţe: salcie, 
plop și ulm. 

Cotul-lui-Epure, poiană, pe riul 
Teleajenul, com. Măneciul-Ungu- 

„reni, plaiul Teleajenul, judeţul 
Prahova. 

Cotul-lui-Găină, /oc, în com. | 

Tur. Strehaia, pl. Motrul-d.-j., 
jud. Mehedinţi.: 

Cotul-lui-Ivan, sa, în capătul 
„de S.al comunei Stinca, pl. Bra- 
„niştea, jud. Iași, pe malul drept 

al Jijiei. Apa acestui rîă, făcînd 

un mare cot, înconjură satul 

dindu-i forma unei peninsule. 

Peste acest riii în partea deE. 

a satului este un pod de lemn, 

pe care trece Drumul-Braniștei, 

Satul are o populaţie de 41 

familii, sai 184 locuitori; o 

biserică, cu un cîntăreț și. 

„eclesiarc. 

    

      

COTUL-LUNG 

Numărul vitelor e de 500 

capete, din cari: 210 vite mari 

cornute, 168 oi, 1 capră, 24 

cai și 97 rimători. 

Cotul-lui-Luţan, /uucă, pe moșia 

Bălușeni, com. Fîntînelcle, jud. 

Botoșani, 

Cotul-lui-Mămăligă, /uucă, de 
salcie și plop, pe malul Siretu- 

lui, cu o suprafață de ş hec- 
tare, jud. Botoșani, în comuna 

Fintinelele. 

Cotul-lui-Pungă, Joc, judeţul 
Brăila. la N. com. Suţești, peste 
rîul Buzăii, unde viroaga Buzeelul - 

face un cot la 6 kil. spre N. 
de satul Suţești, 

Cotul-lui-Rufă, /uucă de salcie 
şi plop, pe malul Siretului, jud. 
Botoșani, com. Fintînelele, în 

întindere de 3 hect. 

Cotul-lui-Țimpău, /ucă de sal- 
cie, în întindere de ş hect,, pe 

| moșia Bălușeni, com. Fintînelele, 
jud. Botoşani, 

Cotul-Lung, co. rur., jud. Bră- 
ila, plasa Vădeni. E situată pe 
malul drept al rîului Siret, la 
18 kil. de Brăila, capitala județu- 

lui și la 11 kil. de com. rur. 
Vădeni. Se mărginește la E. cu 

Vădeni, la V. cu Latinul, la 

N. cu Siretulşi la S.cu Nazirul, 

Suprafața com. este de 10500 

hect., compusă din 11 proprie: 
tățişi anume a d-lor Gr. Gianni,(în 
supraf, de 1700 hect. și cu un 
venit de 31500 lei), G. Vră- 

„biescu (supraf.. 1700 hect., venit 
31500 lei); moșt. G. Șerbănescu 
(supraf. 2300 hect., venit 38000 
lei); M. Nicoleanu (supraf. 500 
hect., venit 4500 lei); Petre 

Alexandrescu (supraf. 350 hect., 

venit 5700 lei); Smar. Șerbă- 

nescu (supraf. 360 hect., venit



COTUL-LUNG 

6400 lei); moștenit. P. Simu 
(supraf. 300 hect., venit 5 100 
lei), Victor Macri (supraf. 250 
hect., venit 4000 lei); Ghiţă lo. 
nescu (supraf. 350 hect., venit 
6700 lei); 700 hect. Măxinenii 
Eforiei și Soo hect. a locuito- 
rilor improprietăriți, 

In comună sunt: 180 contri- 
buabili, din cari 5 străini; 7 
debite și 12 cîrciumi, 

Sunt 123 loc. împroprietăriți 
din 1864; neîmproprietăriți sunt 
42. | 

Venitul com. e de 10733 lei 
şi cheltuelile de 10185 lei, 

Vite mari cornute sunt 1753 
(boi 1097, vaci 544, tauri 21, viței 
69, bivoli 21), cai 626, 'oi 2696, 
rimători 367 și capre 3. Suha- 
tul e de 1000 hect. 

Are o biserică, înființată la 
1878, de locuitori, cu 1 preot, 
I cîntăreţ și 1 paracliser; o 
școală mixtă, înființată la 1866, 
frecuentată de 38 băeţi. 

” Ininteriorul com. sunt 6 strade 
nealiniate. 
Drumuri: la Vădeni, spre E., 

II kil.; la Birlad, spre SE, 
17 kil.; la Nazirul, spre S., 10 
kil, ; la Romanul, spre S.-V, 
15 kil.; la Latinul, spre V., 10 
kil, 

Comuna și-a luat numele de 
la un cot al Siretului ce seaflă 
puțin mai la N. de ca. Este 
înființată de la 1864 din săteni ve- 
niți din mai multe com. precum: 
Malurile din jud. R.Sărat, din 
căt. Mihalea și de prin judeţul 

„Bacăă, 

Cotul-Lung, sas, în jud. Brăila, 
partea de N. a com. Cotul-Lung, 
pe țărmul drept al riului Siret, 
la 18 kil. spre N.-V. de orașul 
Brăila. Numit ast-fel dela cotul 
lung ce face riul Siret, la nor- 
dul acestui sat. Acest sat era 
așezat la distanță de 1 kil, spre 
N.„-E, de unde este astăzi, în   

TUS 

cotul riului Siret; dar din cauza 
inundațiilor s'a strămutat aci 
pe la anul 1840. 

In acest sat sunt ş3 case de 
locuit şi 3 cîrciumi. Vatra satu- 
lui este de 12 hect. 

Are o școală mixtă, înființată 
la 1864, întreţinută de stat şi 
frecuentată de 60 elevi; o bi. 
serică, zidită de locuitori la 1871, 
cu 1 preot, 1 cintăreț, și 1 pa 
racliser, 

Populaţia satului este de 86 
capi de familie, sai 360 locui- 
tori, din cari 174 bărbați, 186. 
femei. Sunt 140 căsătoriți, 220 ne- 
căsătoriţi. Știii carte 38 persoane, 
nu știi 322, 

Vite sunt: 135 cai, 252 vite 
cornute, 913 oi, 9 capre şi 110 
rimători. | | 

Cotul-Malului, /szor de apă mi- 
nerală, în com. Băicoiul, plasa 
Filipești, jud. Prahova, care, după 
analiza făcută, conține iod, sare, 
fier, pucioasă ; vindecă reumatiz- 
mul și pelagra. 

Cotul-Miculinţii, sat, pe moșia 
cu același nume, com. Coţuşca, 
plasa Prutul-d.-j., jud. Dorohoiă. 
Are 90 familii, sai 431 suflete. 
E situat întrun cotal Prutului, 
avînd forma unei peninsule. Se 
mai numește şi „Cotul-Peririţei. 
Proprietatea moșiei este a ere. 
zilor def. Văsescu, foastă a 
Mitropoliei din Iași și vindută 
de Stat, ” 

Are o biserică, cu hramul 
Sf. Mihail și Gravriil, deservită 
de 1 preot, 2 cintăreți şi 1 pa- 
racliser. Este mică, de lemn şi 
tencuită, făcută, la 1840, de către 
posesorul moșiei, obligat laacea- 
sta prin contractul de cumpără. 
toare, de către Mitropolitul Ve- 
niamin Costache. 
Sătenii înproprietăriţi ai 256 

hect. 63 arii; iar proprietatea 
are 747 hect. 61 arii cîmp şi   

COTUL-NEGRU 

472 hect. 38 arii pădure tînără 
de stejar. Piatră calcarică este 
aproape de Prut, dar se estrage 
puțină și numai pentru trebuin- 
țele locale. 
“Loc insemnat este Siliştea. 

Vechie. 
Drumurile principale: acel ce 

duce la Dorohoii : și Botoşani 
pe la Ghireni-Tăutul și Coţușca; 
şi acel de la Rădăuţi ce duce 
la Ștefănești. 

Hotarele sunt cu: Crasna- 
Leuca, Ghireni-Tăutul și Mior- 
cani, | 

Cotul-Mielului, pădure de stejar 
și salcie, a statului, în jud. Ialo- 
mița, plasa Ialomiţa- Balta, com. 
Hagieni. Formează, cu pădurea 
Ciunga, un trup de 180 hect. 

Cotul-Molipsirei. (Vezi Cotul- 
Condurachi, comuna Rișești, pl. 
Pedoleni, jud. Fălciă), 

Cotul-Morii, fost sat, în 1873, 
com. Negoeşti, pl. Amaradia, 
jud. Dolj; azi siliște. 

Cotul-Morii, parte din satul Dol- 
hasca, jud. Suceava, 

Cotul-Morii, Za/ză mlăștinoasă, 
în com. Dolhasca, jud. Suceava, 
în suprafață de 2500 m. p. 

Cotul-Morii, /oe șes, jud. Dolj, 
pl. Amaradia, com. Negoești, 
pe care se întinde com, Ne- 
goești. 

Cotul-Morii, oc, Vezi Simileşti, 
şes, com. Vetrişoaia, pl. Prutul, 
jud. Fălciă. 

Cotul - Morii, va/e, formată de 
Șomuzul, în com. Dolhasca, ju- 
deţul Suceava. 

Cotul-Negru, saz, jud. Dorohoii, 
înfiinţat cam de vr'o:20 de ani,



COTUL-NEGRU 

de către.posesorul moșiei Știu- 
beieni, de la care şi-a luat nu- 
mele. Se află așezat pe moșia 
Știubeieni, com. cu același nu- 
me, pl. Bașeul. Are 27 familii, 
sai 102 suflete. 

Cotul:Negru, sudic, jud. 'Tu- 
tova, în partea de N.-V. a ora. 
șului Birlad, pe valea cu ace- 
iași nume, 

Cotul-Negru, vaze, jud. Tutova, 
ce se deschide în partea de 
N.-V. a orașului Birlad. 

Cotul-Netoţilor, /oc. Vezi Ve. 
trişoaia, șes, com. Vetrișoaia, 

„- PL. Prutul, jud. Fălciă. 

Cotul-Oancei, suburbie, în Foc- 
şani, despărţirea IV-a. 

Cotul- Ogrăzii, pădure, în jud. 
Ialomița, pl. Ialomiţa- -Balta, co- 
muna Sudiţi, cu suprafața de 
50 hect. Esenţe: stejar, ulm şi 
plop. 

Cotul-Perişorului, șes, în par- 
tea de V. a com. Sălăgeni, pl. 
Podoleni, jud. Fălciii. Are op 

„ suprafață 'de 26 hect., lingă riul 
Jijia. 

Cotul-Peririței. Vezi Cotul-Mi- 
culinţii, sat, com. Cotușca, pl. 

„Pratul-d.., jud. Dorohoiii. 

Cotul-Podului. Vezi Vulpeseşti, 
jud. Tutova, 

Cotul-Popii, mzooz/ă şi semn de 
Hotar, la Sud-Estul moșiei Meri , 
din pl. Tirgului, jud. Teleor- 
man. | 

Cotul-Popii, cos, al Siretului, în 
„com. Dolhasca, jud. Suceava. 

Cotul-Rînceanului, zise, la V. 
de com. Ciomăgești, pl: Oltul. 

  
Cotul-Rusului. 
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d.-s., jud. Olt. Servește parte 
pentru cultură, parte pentru pă- 
șunarea vitelor. 

Cotul-Rișca. Vezi Riîșca, jude- 
țul Suceava. 

Cotul-Roib, Za/ză, în întindere 
de 3 hect., în căt, Răduleşti, 
com. Mircești, pl. Biliești, jud. 
Putna, 

Vezi Piscul-Ru.- 
Sului, sa, în pl. Siretul-d.-s,, 
com. Stăniţa, jud. Roman. 

Cotul-Ruşilor, șes, spre E. de 
satul și com. Rișeşti, pl. Podo- 
leni, jud. Fălciu. 

Cotul-Sanihăul, sal, pe "moșia 
cu acelaşi nume, com. Pilipăuţi, 
pl. Herţa, jud. Dorohoii. Are 
72 familii, sai 380 suflete. Pro- 
prictatea moşiei este a mai mul. 
tor răzeși. Sătenii împropric- 
tăriți ai 95 hect. 96 arii pă- 
mint; iar proprietarii, 224 hect. 
85 arii cîmp și pădure huceag. 

Piriul ce trece pe moşie este 
Molniţa. 
Drum principal: calea jude. 

țeană Herţa-Mamorniţa. 
Hotarele cu: Hreaţea, Hor- 

bova, Ștreanga și Prutul, 

Cotul-Sofiei, foc. Vezi Vetrișoaia 
şes, com. Vetrișoaia, pl. Pru- 
tul, jud. Fălciu. 

Cotul-Turcului, cor al piriului 
Rişca, în com. Drăgănești, jud. 
Suceava, stăpănit altă dată de 
un Turc care mai apoi La fă. 
cut danie familiei Frunzeti, ce 
îl stăpîneşte și astăzi. 

Cotul-Vameşului, com. ur. şi 
sat, în pl. Siretul-d.-j., jud. Ro- 
„man, pe malul drept a rîului 
Moldova, spre S. de orașul Ro- 
man, la o depărtare de 3 kil. 
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de capitala judeţului şi” de 2 
kil. de reședința plășei, 

Are o populaţie de 310 capi 
de familie, sati 1103 suflete, din 
cari 247 contribuabili; locuese 
în 242 case. Ştii carte 59 per- 
soane. 

Este alcătuită numai din sa- 
tul Cotul-Vameşului. 

Sunt 1070 capete vite mari 
cornute. | 

Are o biserică de zid şi o 
școală cu un local bun, care, în 
1886—87, a fost frecuentată de 
28 elevi, din si în virstă de 
şcoală. Venitul com. este de 
2685 lei anual și cheltuelile de 
lei 2577. , 

Liste legată prin şosea cu ora- 
şul Roman. 

Cotul-Vlaşca, podiș, jud. Bacău, 
plasa Trotuşul, de pe teritoriul 
com. Mănăstirea-Cașinul. Situat 
d'a stinga piriului Caşinul. 

Cotului (Valea-), za7e, jud. Ilfov, 
cu o lungime de 600 m. Incepe 
de pe teritoriul comunei Obi- 
lești-Vechi, pl. Negoeşti, și are 
o direcţie de la E. spre V. S'a 
numit ast-fel fiind-că face o co- 
titură în forma cotului. Servă 
parte pentru pășunat, parte pen- 

tru cultura cerealelor, 

Cotumba, saș, jud. Bacăi, plasa 
Muntelui, com. Brusturoasa. ]: 
situat la confluența piriului cu 
același nume, cu Trotușul, la o 
depărtare de 3!p kil. de satul 
Brusturoasa. Are în apropiere o 
biserică, care mai înainte era 
schit (V. Cotumba, schit); e de- 
servită acum de 2 cîntăreți. 

Cîrciumi sunt 5. Familii 119, 
cu 519 suflete. 

Vite sunt: 11 cai, 357 vite 
cornute, 56 porci și 49 capre. 

Pe teritoriul acestui cătun se 
găsesc 5 herăstraie și o moară 
de apă.



CO'TUMBA 

Cotumba, schi, jud. Baciăii, pl. 
Muntelui, com, Brusturoasa. E 
situat la poalele muntelui : cu 
același nume, fondat de ciţi-va 
călugari. La început, era nu- 
mai de lemn, iar între anii 1766 
și 1773, S'a făcut de zid, de că- 
tre vornicul Gr. Crupenski. Pa- 
răsit de către călugări, a fost 
ocupat de călugărițe, care și 
ele Lai părăsit; de atunci 'schi- 
tul a rămas biserică de mir. 

Cotumba, șiră de munţi, jud. Ra- 
căii, pl. Muntelui, com. Brus- 
turoasa. Începe la graniță, unde 
trece prin munteie Cerebuc și 
apoi se îndreaptă spre N.-V. 
între piraiele Ciugheșul şi Șulţa. 

Cotumbele, 247/ de munte, jud. 
Bacăi, pl. Muntelui, com. Brus- 
turoasa, din culmea Cotumba. 
Este acoperit cu pădure reşi- 
noasă, 

Cotumbele, ziare de brad, ju- 
dețul Bacăă, pl. Muntelui, co-: 
muna Brusturoasa, proprietatea 
Prințului Al. Știrbeiii. Are o în. 
tindere de aproape 15700 hec: 
tare, și este supusă regimului 
silvic. 

Cotumbele, pirîi, jud. Bacău, 
pl. Muntelui, com. Brusturoasa. 
Izvoreşte din virful Cotumba, 
curge prin satul cu același nu 
me, și se varsă, d'a dreapta, în 
Trotușul, 

Cotuna, cătun, al com. Albeşti, 
jud. Buzăii, format din însură 
ței. Arc 60 locuitori şi 12 case. 

Cotuna saii Călțuna, moșie. (V. 
Călţuna, jud. Buzău). 

Cotuna, zădure, în com. Mete: 
leul, jud. Buzăti, pe moșia Me 
teleul-Lipănesc. Are o întindere 
de aproape 170 hect. 
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Cotunei (Tufele-), Văleanca, 
sati Mărgineni-Văleanca, mo- 
șze, în com. Albești, jud. Buzăi, 
proprietatea statului. Are 420 

" hect., din care 160 pădure, iar 
restul arabil dat însurăţeilor. 

Cotunei (Tufele-), pădure, a 
statului, în jud. Buzăi, com. 
Albeşti, pe moşia Mărgineanca 
cu 'Tufele-Cotunei, pendinte de 
mănăstirea Ranu, Are 190 hect. 

Cotunei (Valea-), vale, se varsă 
în gîrla Vărbilăul, în raionul com. 
Vărbilăul, plaiul Vărbilăul, jud. 
Prahova. 

Coţatcul, saţ, în jud. R.-Sărat, 
pl. Rîmnicul-d.:s., com. Jideni, 
numit astfel după pîriul Coţat- 
cul; înainte se numea Olăreni, 
fiind-că locuitorii se ocupaii cu 
facerea oalelor. E așezat spre 
E., pe piriul Coţatcul, la 2504 
m. spre E. de cătunul de re- 
ședință, Oratia, pe o întindere 
de 547 hect. 

Are o populație de 162 fa- 
milii, saii 621 suflete, din cari 
159 contribuabili; știi carte 16 
persoane. Aci se află 1 biserică, 
deservită de 1 preot și 1 cîn- 
tăreţ. 

Coţatcul, Zea/, în.jud. R.-Sărat, 
pl. Marginea-d.-s. Se desface 
din dealul Măgura-Căpăţinii, se 
întinde prin rîul Rimnicul-Să- 
rat și piriul Coţatcul, despăr- 
țind plăşile Rîmnicul-d,-s. ; brăz- 
dează Estul comunei Dănulești, 

Vestul comunei Slobozia, com. 

Jideni. Pe un întins platoiă, 
„prelungire a sa, este așezat 

orașul Rimnicul- Sărat. Se în- 

tinde pe o lungime de 25 kil. 

de la N.-V. la S-E. Se ter- 

mină în rîul Rîmnicul-Sărat. In 

com. Dănuleşti, este acoperit 

cu păduri, în Slobozia cu pă- 

șuii, în Jideni și Rimnicul-Să- 
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rat cu vii întinse, cari pro- 
duc vinurile excelente de Ji- 
deni. 

Coţatcul, iri, în jud. R.Sărat, 
pl. Rîmnicul-d.-s. Izvoreşte din 
dealul Măgura-Căpăținii, com. 
Dănulești (plaiul Rimnicul), curge 
de-alungul dealului Coţateul, udă 
com. Jideni spre E., trecînd 
prin cătunele Olăreni, Oratia, 
Coţatcul, intră apoi în pl. Mar- 
ginea-d.-s., trece prin păduricea 
Mărăcini-Grecului, pe la N. co- 
munei Voetin și se varsă, după 
un curs de 45 kil., în piriul 
Slimnicul, sai mai bine zis în 
balta Negru, formînd în cursul 

„săii balta Voetin saii Robescu, 
din com. Voetin. Primeşte ca 
afluent pîriul Valea-Cireșului. 

Coţi, pisc de munte, pe culmea 
Arnota, jud. Vilcea. Cade la $. 
de ; muntele Breota şi e udat 

la V. de riul Bistriţa. 

Coţimboaica, gir/i, izvorește 
din partea de N.-V. a com. Ri- 

fovul, pl. Crivina, judeţul Pra- 
„hova, trece, șerpuind, pe la V. 
de căt. Mălăești și se varsă în 

rîul “Teleajenul, la S. de căt. 

Moara-Domnească, comuna Ri- 

fovul. 

Coţobiţului (Fîntîna-), fîn/ină, 
jud. Dolj, plasa Dumbrava-d.-j., 
com. Risipiţi. 

Coţobiţului (Valea-), va/e, în 
jud. Dolj, plasa Dumbrava-d..j., 
com. Risipiţi, 

Coțofana, îeser, jud. Brăila, în- 

tre Dunărea-Vechie şi Dunărea- 

Vapoarelor, din com. Chiscani, 

Coțofana, Japse, în jud. Brăila, 

uneşte Veriga-Măcinului cu Du- 

nărea-Măcinului în faţa grădi- 

nelor de zarzavat din Dobro-
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gea. O ramură dă spre V. în 
Borcea. 

Coțofana, vaz, în jud. Vilcea, 
la N. de com. Slătioara, plaiul 
Horezul. 

Coțofana (Muntele - ) mante, 
proprietatea Eforiei Spitalelor 
Civile din Bucureşti, fost pen- 
dinte de schitul Lespezile, com. 
Sinaia, plaiul Peleșul, jud. Pra- 
hova, în întindere de 1133 hec- 
tare, din cari 555 hect. supra- 
faţă împădurită şi 578 hectare 
pămînt cultivabil și fineţe, aren- 
date pe periodul 18885—93 cu 
1062 lei anual, 

Coţofana-Mare, /ac, în judeţul 
Vlașca, pl. Marginea, pe pro- 

„ prietatea Băneasa. 

Coţofana-Mică, lac, în judeţul 
Vlaşca, pl. Marginea, pe pro- 
prietatea Băneasa. 

Coţofanca (Coţofeanca), sat, 
în jud. Ilfov; face parte din 
com.rur. Gurbănești-Coţofeanca, 
pl. Negoești. Este situat la E. 
de Gurbăneşti, pe malul drept 
al văei Mostiştea. - 

Se întinde pe o suprafață de 
736 hect., cu o populaţie de 
503 locuitori. 

Principele N. Bibescu are 400 
- hect. și locuitorii 336 hectare. 
Proprietarul cultivă 200 hect, 
(110 izlaz). Locuitorii cultivă 
265 hect., restul îl rezervă pen- 
tru izlaz.. 

Comerţul se face de 2 cir. 
ciumari, 

Are o biserică cu hramul 
Sf-tul Nicolae, deservită de 1 
preot și 1 cîntăreț. 

Vite: 385 vite mari și 1446 
vite mici. | | 

Coţofăneşti, cop. rur., în jud, 
Putna, pl. Răcăciuni, 

  

    

COȚOFENEI (MOVILA-) 
  

Comuna Coţofăneşti este așe- 
zată pe piriul Bilca, din jos de 
satul Bilca; satele ce o for- 
mează sunt aşezate unul lingă 
altul. 

Distanţa comunei de reșe- 
dința sub-prefecturei e de 17 
kil., iar de capitala judeţului e 
de 61 kil, 

Se mărginește la N. cu co- 
muna, Trotușul, care o desparte 
de com. Sascut și Urechești ; 
Ja E. cu com. Cornăţelul, iar 
la V. cu comunele Borșani şi 

- Bilea. 

Comuna Coţofăânești se com- 
- pune din căt. Coţofănești (unde 

e și primăria comunei) și Tă- 
mășoaia, . 

Are o populație de 149 capi 
de familie, saii 610 suflete (286 
bărbaţi și 324. femci). Această 
populaţie se împarte ast-fel: 320 
neînsurați (1ş2 bărbați şi 168 
femei), 2 54 îusuraţi, 36 văduvi, 
(7 bărbaţi şi 29 femei); 574 
Romini, 6 Greci, 4 Unguri şi 
26 de diferite naționalități; 580 
ortodoxi, 4 catolici şi 26 mo- 
zaici; 164 agricultori, 9 mese- 
riași, 3 comercianți, 10 avind 

„diferite profesiuni libere și 14 
servitori, 

Ştii carte 46 persoane (34 
bărbaţi şi 12 femei). 

Numărul caselor de locuit e 
de 150. 

Are o biserică filială, cu hra- 
mul Sf. Gheorghe (parohia Bilca); 
o școală mixtă, într'un local în- 
chiriat de comună, frecuentată 
de 8 copii (6 băeţi şi 2 fete),. 
din 77 (31 băeţi și 46 fete) în 
virstă de școală. Comuna chel- 

tuește cu școala 320 lei anual. 

Sunt 116 contribuabili, 

Budgetul com. pe 1893—94 
a fost de- 2300.74 lei la veni- 

turi şi de 2283.49 lei la chel- 

tueli, 

Numărul cultivatotilor în ace- 

lași an-a fost de 130.   

Instrumentele agricole de cari 
dispun cultivatorii acestei co- 
mune sunt: 7 pluguri de lemn, 
47 de fier, 8 grape de fier; 3 
mori de apă și 1 cu vapori. 

Vite sunt 483, din cari: 141 

boi, 60 vaci, 50 cai, 524 oi, 35 

capre și 35 porci, 

Sunt 65 stupi de albine. 
In comună sunt: 2 fierari, 1 

cîrciumar, 3 fabricanți de rachiii 
şi 1 de coloniale. | 

Drumurile ce înlesnesc comu- 
nicația comunei cu cele-l-alte 
comune învecinate, sunt: şo- 
seaua comunală care o leagă 
de Cornăţelul și de Borșăni și 
drumul care duce la Urechești; 
pe unde trece șoseaua și linia 
ferată Adjud-Tg.-Ocna. 

Coţofăneşti, saz, face parte din 
com. rur, Mălăești, pl. Vărbi- 
lăul, jud. Prahova. Are o po- 
pulație de 389 locuitori (214 
bărbați, 175 femei). Aci eo bi: 
serică, fondată la anul 1838 de 
obștea locuitorilor. . 

Coţofăneşti, sa/, în comuna cu 
același nume, pl. Răcăciuni, ju- 
dețul Putna. Este situat pe pt- 
riul Bilca, care-l desparte de 
cele-l-alte sate ale comunei. 

Are o biserică filială (parohia 
Bilca), cu hramul Sf. Gheorghe; 
o școală mixtă, întrun local în- 
chiriat, frecuentată de S copii 
(6 băeți şi 2 fete), din 57 (24 
băeți și 33 fete) în virstă de 
şcoală, 

Comuna cheltuește cu şcoala 
320 lei anual, 

Coţofenei (Măgura-), măgura, 
în jud. Teleorman, comuna Su- 
haia. Este semn de hotar al. 
păimînturilor date locuitorilor în 
1864. 

Coţofenei (Movila-), mmovi/ă, în 
jud. Teleorman, la V. moşiei



COȚOLENI 

Suhaia, spre proprietățile locui- 
torilor. Este semn despărțitor. 
de moșia Viişoara și datează 
din timpuri vechi. 

Coțofeni, sfajie d. dr. d. f., 
jud. Dolj, pl. Amaradia, com. 
Coţofeni-din-Faţă, pe linia Cra- 
iova-T.-Severin, pusă în circu- 
laţie la 5 Ianuarie 1875. Se 
află între staţiile Işalniţa (7.5 
kil.) și Răcari (11.1 kiL). Inăl- 
țimea d'asupra nivelului mării 

„_de114".54. Venitul acestei staţii, 
pe anul 1896 a fost de i7974 

"lei, 21 bani. 

„Coțofeni, cîmpie, în jud. Dolj, 
pl. Jiul-d.-s., com. Coţofeni-din- 
Faţă, pe care este situată co- 
muna şi unde, spun locuitorii, 
a fost lagărul lui Tudor-Vla- 
dimirescu. 

Coțofeni, moşte particulară, jud. 
Dolj, pl. Dumbrava d.-j., com. 
Gubancea, ce poartă acest nume 
încă din vechime, cînd ăparţi- 
nea lui Gh. Coţofeanu. Astăzi 
aparține fraţilor Popescu, moş- 
tenitorii lui Gh. Coțvfeanu. Are 
un venit anual de 10000 lei, 

Coțofeni, Siliște, jud. Dolj, pl. 
Dumbrava-d.-j., com. Gubancea, 
în V. comunei. : 

Coțofeni. de-Jos, sat, în jud. Dolj, 
pi. Jiul-d.-s,,. com. Coţofeni-din- 
Faţă, cu reşedinţa primărici, | 

Are o populație de 306 su- 
fete, (173 bărbați şi 133 fe- 

„mei), cari locucse în ş8 case 
şi 5 bordee. 

In apropiere de sat sunt rui- 
nele unei case vechi boerești, 
zidită de Spătarul Mihail! Coţu- 
feanu, care a luat parte la răz- 
boaele lui” Mihaii-Viteazul, și 2 
movile, despre care legenda 
spune că sunt făcute de împă- 
ratul Traian.. 
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Copiii din sat urmează Ja 
- şcoala mixtă din satul Beharca, 

In anul școlar 1892—93 a fost 
frecuentată de 10 băeți. In virstă 
de şcoală sunt 23 băeți și o 
fete. Știi carte 45 bărbaţi și 7 
femei, 

In sat este o biserică de zid, 
cu hramul Sf-tul Gheorghe, fon- 
dată, la 1828, de Aga Gheorghe 
Coţofeanu. Are venit 200 lei, 
lăsaţi de Grigore Coţofeanu. 

Coţofeni-de-Sus, sat, în județul 
„Dolj, pl. Jiul-d.:s., com. Coţo- 
feni-din-Faţă. Are o populaţie 
de 638 suflete (334 bărbaţi și 
304 femei), cari locuesc în 158 
case și 3 bordee. 

Copiii urmează la școala mix- 
tă din satul Beharca. In anul 
școlar 1892—93 ati frecuentat 
școala 27 băeţi și 1 fată... In 
vîrstă de școală sunt 29 băeţi 
și 15 fete. Știă carte 78 băr- 
baţi şi 4. femei. In sat sunt 4 
cârciumi. e 

Coţoteni-de-Sus, moșie particu- 
lară, în jud., Dolj, pl. Jiul-d.s., 
com. Coţofeni-din-Faţă, pe care 
se găsește și păduri. Aparține 
d-lui G. V. Pencioiii. 

Coţofeni-de-Sus, pădure parti- 
culară, în jud. Dolj, plasa Jiul- 
d.-s., com. Coţofeni-din-Faţă, în 

întindere de 200 hect., pe mo- 

- șia d-lui G, V. Pencioiii, căruia 

aparține. Inainte aparținea lui 

Grigore Coţofeanu. Esenţe: cer, 

girniță, gorun, toate în stare 

de creștere. 

Coţofeni-din-Dos, com. rur., în 

o jud. Dolj, plasa Jiul-d.-s., la 23 

kil. departe de Craiova și la 

21 kil. departe de reşedinţa 

plășei, Filiași. Situată parte pe 

deal, parte pe șes, pe malul 
drept al Jiului. 

Se învecineşte la E. cu com. 
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Mihăiţa, la V. cu com. Scăești, 
la N. cu com. Coţofeni-din- -Faţă 
și la S. cu com. Raznicul. 

Rîul Jiul udă comuna spre 
N., -despărțind-o de Coţofeni- 
din-Faţă. 

Se spune că această comună, 
ca și vecina cu același nume, 
a fost fondată de un anume 
Coţofeanu. Se compune dintr'un 
singur cătun. 

Pe un deal, în proprietatea 
(pădurea) d-lui colonel Gigirtu, 

„se „găsesc urmele unei cetăţi, ce 
se crede a fi făcută din timpul 
năvălirei barbarilor. Acea ce- 
tate, situată în virful dealului, 
are forma unui triunghiă ; spre 
E. are o vale de 200 m. adin- 
cime, asemenea spre N. și-spre 
S. Spre V. însă se cunosc ur- 
mele unui zid ce a împrejmuit 

- cetatea. Zidul are o grosime de 8 
. metri, zidit din cărămida ce se 
cunoaște a fi fost foarte mare, 
Jur-imprejurul cetăței fiind un 
şanţ, spre. V.. este mai puţin 

zea-ce probează că acolo 
ai fost porţile cetăței. In înte- | 
riorul cetăţei se află un loc gol; 
zidurile sunt în număr de trei 
în interiorul cetăți. | 

In comună cste o biserică 
de zid, fondată de locuitori, de- 
servită de 1 preot .şi 1 cîntă- 
reț; o școală mixtă, condusă 
de un învățător; funcţionează 
din anul 1832 şi este întreţi- 

" nută de comună. I.ocalul c fă- 
cut din cărămidă. A fost con- 
struită cu cheltuiala particula- 
rilor. Are în vatra satului 1802 
hect. ncimprejmuite. A fost fre- 
cuentată în 1892—93 de 38 
băcţi. In virstă de şcoală sunt 
66 copii. Ştii carte 38 bărbaţi. 

Populația este de 1240 su- 
“ flete, din cari 586 bărbaţi și 
- 654 femei. După legea din 1864 

sunt 192 locuitori împăminte- 
niți, 

Suprafaţa comunei e de 3028
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pog. Moșia Coțofeni - din - Dos 
are o suprafaţă de 2633 pog. 
arabile, cu un venit de 40000 
lei; aparţine sătenilor și pro- 
prietarilor. Se scamănă pe ea: 
porumb, griii, orz, etc. 

Pădurea Coţofeni-din-Dos are 
o întindere de. şo hect. tufă- 
Tiș; e compusă din tufani, 
“Făneaţă este în întindere de   113 pogoane, 
Viile aparţin sătenilor. 
Pe proprietatea d-lui Petrache 

Ionescu se află o moară de a- 
buri, 

Se transportă productele « cu 
carele pe șoseaua vecinală-co- 
munali ce străbate comuna,. 

Venitul com. pe anul 1893—94 
a fost de 1830.83 Iei și chel- 
tuelile de 1649 Iei. 

Vite mari cornute sunt 80, 

oi 140, capre 17 şi porci 24. 

hai 

Coţofeni-din-Dos, sar, în jud. 
"Dolj, pl. Jiul-d,-s., com. Coţo- 
feni-din-Dos, cu reședința pri- 
măriei. (Vezi com. “Coţofeni-din- 
Dos). 

Coţofeni-din-Dos, roșie parti- 
culară, jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., 
com. Coţofeni-din-Dos, pe care 

„se găsesc 50 hect. pădure. 

Coţofeni-din-Dos, Zădure, în în- 
: tindere de ş hect, jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-s., com. Coţofeni-din-Dos. 

Coțofeni - din- Faţă, com. rur., 
- jud. Dolj, pl. Jiul-d.-s., la 16 
kil. de Craiova și la 19 kil. „de 

- Filiași, reședința plășei. 
Situată la Nordul rîului Jiul, 

pe un loc șes numit Cimpia Co 
țofeni. 

Se învecineşte la E. cu. com. 
- Almajul, de câre se desparte 
“prin piriul Almajul; la V. cu 
com. Brădeşti; la S. cu com, 
Coțofeni - din-Dos, de care se   - “desparte prin iul. 

55495. Alarele Dichia:tar Gsoarafte. Fol, 71. 
= 

713 

Comuna este cu totul şeasă, 
Se găsesc pe acest şes cite-va 
bălți, precum: balta Glodul, cu 

„0. Suprafață de 20 pogoane; 
Riioasa, cu o suprafaţă de 2 po- 
goane; Voivodeasa, cu 10 po- | 
goane; Ruptura, cam de 13 po: 
goane. 

Cînd Jiul se revarsă, formează 
o singură masă cu aceste patru 
bălți. Comuna este udată de riul 
Jiul ce formează limita către Co- 
țofeni-din-Dos. Primeşte în stîn- 
ga pe Almajul, ce desparte co- 
muna aceasta de com. Almajul. 

Se spune că această comună 
a fost înființată de Spătarul Mi- 
hail Coţofeanu, care a trăit pe 
timpul lui Mihaiă-Bravul; de la 
acel spătar și-a luat numele co- 
muna. Se compune din trei că- 

„tune: Beharca, Coţofeni-d.-s. şi 
Coţofeni-d.-j., care este cătunul 
de reşedinţă. In vechime se com- 
punea din patru cătune, adică 
coprindea și Coţofeni-din-Faţă, 
“In comună se află o biserică 

de zid, cu hramul Sf. Gheorghe, 
făcută la anul 1828 de către 
Aga Gheorghe Coţofeanu. Are 
un venit de 200 ei, dăruţi « de 

- Aga Coţofeanu. 

In apropiere de comună se 
mai văd ruinele unei case vechi 
precum şi două movile, Se spune 
că movilele ai fost făcute de Im- 
păratul Traian; iar ruinele sunt 
ale casei Spătarului Coţofeanu, 
care a luat parte la războaiele lui 
Mihai- Viteazul. Se spune că aci 
și-a avut lagărui Tudor Vladi- 
mirescu. 

In comună se văd multe urme 

de case mari boerești. 

In cătunul Beharca se află o 
școală mixtă, condusă de un 

învățător ; funcționază de la 

1848; este întreținută de stat 

şi de comună. Localul a. fost 
făcut cu cheltuiala comunei ; este 

în stare bună. Școala are o îm- 

prejmuire de 1250 hect, In a-   
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nul şcolar 1892—93 a fost fre- 

cuentată de 10 băeți din Coţo- 
feni-d.-j., 21 băeţi şi o fată din 

Coţofeni-d.-s., 21 băeți şi o fată 

din Beharca. In virstă de. şcoală 

sunt 108 băeți şi 40 fete, din 
cari în Coţofeni-d.-s., 29 băeți 
și 15 fete; în Coţofeni-d.-j., 23 
băeţi și 9 fete; în Beharca, 56 

băeţi și 25 fete. Ştii carte, în 
Coţofeni-d.-j., 35 bărbaţi și 7 fe- 

mei; în Beharca, 78 bărbaţi şi 

- 4 femei. 

Populaţia comunei: este de 
1401 suflete, :din cari s'aă îm- 
pimîntenit, după legea din 1864, 
245 locuitori. 

Casele sunt în număr de 206, 
făcute din zid, birne și paiante. 

Teritoriul comunal este: de 

2325 hect., din care 1393 ara- 

bile, 309 fincață, 298 izlaz și 

275 pădure. , 

Moșiile de pe comună se nu- 

mesc Coţofeni- d.-s., Coţofeni- 
d.-j. şi Beharca. Aii în total o 
supraf. de 1393 hect. şi aduc un 
venit de 30000 lei. Aparţin d-lor . 
G. G. Teișanu, G. V. Pencioiii, 
C. M. Chintescu şi P. Hristescu. 

Pădurile de tufărișuri se nu- 

mesc: Coţofeni-d.-s., cu o: su- 
prafață de 200 hect, și Coţo- 
feni-d.-mj., în căt. Beharca. Ele 
aparțin d-lor G. G, Teișanu, G. - 
V. Pencioiu și C. M. Chintescu; 
mai înainte aparțineaii d-lui G. 
Coţofeanu, Grigore Coţofeanu 
şi. Zoe Pasnaschina. Pădurile 
sunt compuse din girniță, cer 
şi gorun, - 

Viile aparțin locuitorilor și se 
găsesc pe pămintul delimitat 
lor în anul 1864; aii o întin- 
dere cam de şo hect. şi produc 
vin alb, ă 

Pe proprietatea d-lui G. V. 
Pencioii este o moară de aburi. 

In comună se găsesc: 10 cîr- 
ciumi, din cari 4 în Coțofeni: 

-d-s.,:2 în Coţofeni-d.-j, și 4 în 
Beharca. Locuitorii își desfac 

"90
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productele la Craiova ; due grine, 
ţuică, spirt și bumbac. Aceste 
producte le transportă cu carul 
saii cu căruța pe calea naţio- 
nală. 

„Prin comună trece calea fe- 
rată, avînd staţia Coțofeni, la tf 
kil. departe de comună; calea 

- comunală .și șoseaua națională, 

lungă de 5 kil. în comună. 
Venitul com. pe 1893—94 a 

fost de 2845 1ci, 45 bani şi 
cheltuelile de 25608 lei, 54 bani. 

Vite: 300 vite “mari cornute, 
"48 oi și 17 cai. 

"Coţofeni-din-Faţă, fost sat, jud. 
“Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Coţo- 
feni-din-Faţă. 

Coţofirul, măgură, jud. Dolj, pl. * 
Ocolul, com. Preajba, pe lîngă 
care trece limita de S$, către 

“com; “Malul-Mare. o 

Coţofuştii (Valea-), zir;z, în ju- 
„deţul R.-Sărat, plasa Gradiștea, 
com. Boldul. Se formează-din pi 
riiaşe și izvoare existente pe te- 

„Titoriul comunei, curgind numai 
în timpul ploilor; udă partea de 
N. a comunei și. merge de se 
varsă în balta Boldul. 

 Coţoiul, pisc, pe culmea ce în- 
cunjură orașul Huși în partea 

„de S-E, pl. Prutul, jud. Faălciii, 
Și-a luat numele de la un ve- 
chiă proprietar, numit Coţoiu, 

“ Tradiţiunea afirmă despre a- 
cest pisc că Ştefan-cel- Mare, 
Domnul Moldovei, își avu aci 

"punctul săii de observaţiune spre 
partea N.-V. a orașului, loc des- 
chis pe unde năvăleai vrăjmașii; 
de unde provine că acest pisc 

„și purta numele de Cerdacul- 
„lui-Ștefan-Vodă. Adaugă tradi- 
țiunea că după ce Marele Ște- 

„fan învinse ordiile Tataro-Turce 
(poate că între anii 1490 și 1495) 
trase cu arcul spre N. de pe   

714 

- Virfal-Coţoiului! și unde se opri 
săgeata, ordonă clădirea bise- 
ricei, numită, mai în urmă cu 

_97 ani, Episcopia de Huşi. A- 
cest pisc se micșurează prin dă- 
rimarea poalelor sale în partea 
despre oraș în timpul ploilor 
îndelungate. . 

Coţușca, com. rur., în jud. Do- 
rohoiă, pl:. Prutul-d.-j. E formată 
din satele: Coţușca, Cotul-Mi- 
Culinţii, Ghireni-Tăutul și Puţu- 

„reni, cu reședința primăriei în 
_„Coţușca. Are o populaţie de 
458 fam., sau 1984 sufl.; 3 bi- 
serici, deservite de I.preot, 3 
cîntăreți și 3 pălămari; 1 școală, 
condusă de 1 învățător și fre- 
cuentată de 50 de elevi; 10 
iazuri și 8 pogoane vie; 8go. 
hect,, 90 arii pămînt sătesc și 
5776 hect., 52 arii cîmp al pro- 
prietăților..  - - 

Budgetul com. a fost, în 1889 
—90, de 450 lei la venituri şi 
de 4003 lei, 60 bani la chel- 
tueli;; iar în 1890—g1, de 2986. 
lei la venituri Și. de 2385 lei la 
cheltueli. 

Vite uiari cornute: 1882; ; sunt 
3752 0i, 331 cai şi 247 porci, 

Stupi cu albine! sunt 120. 

Coţuşca, sat, pe moşia cu.ace-! 
lași nume, com. Coţuşca, plasa 
Prutul - de - Jos, jud. Dorohoiă. 
Are 188 familii, sai S11 suflete, 
Așezările sătenilor sunt cu li- 
vezi, și cu grădini; îar propric- 
tarii moșiei ai casă de zid. cu 
ui rînd, " grădină cu flori şi 
livadă bine regulată, cu diferiţi 
pomi fructiferi de specii alese, 
precum şi 4 pogoane de vie, 

" Toate acestea sunt făcute de 
către Al. Gr. Văsescu; proprie- 
tâtea moșici este a erezilor lui, 

Are o biserică, „cu hramul Sf. 

Mihail și Gavril, deservită de 
“1 preot, 2 cintăreți şi 1 pălă- 
mar; este de lemn și tencuită; 

Covaciul, va/e, com. 

riul comunei .rur,! 

  

COVALEA 

o.școală, condusă de un învă- 
țiitor, frecucntată de 50, școlari; 

„are un local bun de zid, dăruit 
de proprictarul, Al. Gr. Văsescu. 

- Calitatea pămîntului este 
bună, cu. mici părţi de sărături. 
Sătenii împroprietăriți aă 270 : 
hect. 43: arii; iar „Proprietatea 
"2305 hect, 83 arii cimp. Iazuri 
sunt.2, de mică întindere. 
"Pirîii mai principal ce curge 

“pe hotarul despre Puţureni, este 
" Volovăţul. 

Drumuri principale sunt: a- 
cel ce duce prin Puţureni de 
la Mitocul la Dorohoiii; şi acel . 

'ce vine de la Rădăuţi și duce 
la Botoşani. 

Hotarele moșiei cu: Bodron, 
* -Nichiteni, -Miorcani, Bivolul-Li- 

pan, Puţureni, “Ghireni-Tăutul 
şi Crasnaleuca, . 
“Locuri însemnate sunt: Mo- 
vila-Crucei și Movila-Bortoasa. 

Știrbești, 
pl. Olteţul-d.-j., jud. Vălcea. - 

Covaciului (Grindul-), grin, 
în pl. și jud. Tulcea, pe terito-. 

Satul. Noii. 

Porneşte de pe malul Dunărei 
" (Chilia) și. intră în stufării, în 
“formă de deget. Are o întin- | 
dere de .120 hect.; e neproduc- 
tiv şi acoperit cu nisip; numai 

spre Dunăre (Chilia) are-vr'o 10 
hect. pădure de sălcii. 

Covaciului (Lacul-), /ae, în jud. 
"și pl. Tulcea, pe teritoriul co- 
munci rurale Satul-Nou. Este 
format de o răvărsare ante- 
rioară a braţului Chilia, cu care 
acum comunică prin o girlă 

lungă de 2 kil. Este înconju- 
rată de toate părțile cu stuf. 

Are 133 hect, întindere, şi con- 

ţine peşte. Venitul aparține sta- 
. tului. 

Covalea, dra/, pe teritoriul sa-
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tului Viţeani, com. Lozna, pl. 
„ Berhometele, jud, Dorohoiti. De 
sub el izvorește pirîul Viţcanul, 

Covasa, ziriz, jud. Iaşi. Izvoreşte 
„din pădurea. Ruseniloi, comuna. 

“Holboca, pl. Braniștea și, după 
ce formează iazul Ruseni şi Hol- 
boca, se' varsă în Bahluiii, 

Covasna, com. rur., în partea de 
N.-V. a pl. Podoleni-şi: a jude- 

- tului Fălcii, în spre hotarul. de 

S. al jud. Iaşi, așezată pe loc 
foarte acidentat, prezintînd dea- 
luri mari şi văi adinci, cu lo- 
curi “păduroase, . vii și liveză. 

" Este. formată dintr un singur, sat. 
Covasna, situat la 39 kil. .de 

| Huşi, capitala jud. Suprafaţa teri- 
țoriului com. e de 626 hect. re- 
partizate ast-fel: ar2 hect. a 

locuitorilor împroprietăriți, 49 
hect. vatra satului, 181 hect. 
proprietâtea” statului care este 
mai toată pădure şi 86 hect. 

„vie, 'ce cade pe proprietatea lo-.|-: 

- cuitorilor; avind încă 286 hect: 

pămînt de cultură pe. teritoriul 
comunei Costuleni,: din judeţul. 

Taşi, cu care se mărginește a-.| 

ceastă "comună. Este proprie- 
: tatea -statului. 

“Are'o populaţie de 413! fa- 

milii, sati 1256 suflete, din care 

288 contribuabili, 

" Printre. locuitorii acestei 'co- 
mune,: care se ocupă cu cultura, 

- viilor. şi a livezilor, se. află și 

47 suflete Evrei, comercianți, 

In sat este o biseiică, deser- 

vită de 1 preot și 2 dascăli; 
-o' şcoală, înființată în 1866 şi 
frecuentată de 23 elevi şi -4 

- eleve, din 115 în etate de școală. 
După _tradițiune, satul ar fi 

existat din vechime în fundul 

văci Mărturiei, unde a fost şi 

biserică pe Dealul--Mariţei, de 
unde s'a strămutat pe locul de 

astă-zi; iar localitatea “unde a 

existat biserica se numește La- 
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Biserica-Veche, care a fost adu- 
să de acolo în sat, cam pe la 

1700 şi apoi refăcută la 1848. 
Prin mijlocul satului, trece pîrtul 
Covasna, 

„Venitul comunei e 'de „3000 
“lei anual. 

Vite: mhati cornute, sunt 740, 

oi 900, cai 120 Și porci 350. 

Covasna, sat. (Vezi Covasna, « co- 
- mună, jud. Fălciu), 

„Covasna, pădure, în partea de 

S. a comunei Covasna, plasa 
„ Podoleni,. “jud. Fălciii, proprie- 
“ tătea' statului. 

Covasna, piriă, izvoreşte din pă- 

durea Covasna, plasa Podoleni, 
jud. Fălciu; curge de la S. la 

N.; se numeşte și Pirtul-Mărtu: 

riei. Trece prin satul şi com. 

Costuleni, jud. Iași. 

Covasnăi (Dealul- -), deal, se în- 
tinde spre E. de satul. Corop- 
ceni, com. Ciortești, pl. Crasna, 

jud. Vasluiii, în , Sireoiunea de | 
la S. spre N. 

Covatarului (Tîrla-), 4+/ă, -izo- 
:. lată, între satul Orţeşti, din com, 

Drăgănești şi Boroaia, jud. Su- 
- ceava. 

Covecul, sat. . Bărcănești, jud. 
Ol. 

com. rur., din pl. Băi. 

leşti, jud: Dolj. Situată .în par- 

tea centrală, pe loc șes, la :ș8 
kil. S.-V.. departe de Craiova 
şi la 8 kil.. S-E. departe de re- 

“şedinţa plășei, Băileşti. 

Se învecinește la E. cu coin, 

Goicea-Mare şi Goicea-Mică; la 

V. cu com. Băileşti; la N.-cu 
com. Boureni; la S$, 

„Catanele. 

Limita liniei de N. începe 

din Valea-Largă și merge în li- 

cu com.   
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„nie dreaptă spre N. pe la Dea- 
lul-de-Vii, 

Limita liniei de S. începe de 
- la hotarul moșiei Urzicuţa-Bou- , 
"reni şi: merge „drept spre E. 
pănă la Sărăceana, un loc. băl- 
tos. de pe moşia Catanele, 

Limita liniei de V. începe de 
la hotarul moşiei Urzicuţa-Bou- 

„reni și merge drept pănă la Va 
”. lea-Largă, 

“Limita linier 'de E. începe'de 
la Sărăceanu şi. merge pănă la 

| | "Valea-Largă. 

- După spusa bătrînilor, acum 

vr'0 200 ani, de cînd Turcii ati: 
jefuit şi prădat . Cioroiul "(6o- 
mună, a 15 kil. de Coveiul), 
un oare-care Dumitriu Muşat, 

împreună cu toată familia. sa, 
s'a refugiat pe locul acester co- 

„mune, unde înainte era numai . 

pădure; acolo şi-aii făcut ei bor- 

dee. După plecarea Turcilor 
nu S'aii mai întors Ja Cioroiii, 
de oare-ce satul fusese cu to-! 
tul evastat,: Pe lîngă et ai 

„mai venit şi alții de prin sa- 

tele comunelâr-vecine și ast-fel. 
- pădurea. a fost tăiată şi. bor- 
deele aii fost înlocuite prin case. 
Pănă la anul: 1880 făcea parte 
ca cătun din com. Catanele, 
iar de la.acest an a devenit 
comună deosebită, coprinzindun 
singur cătun, numit Coveiul, în 
care: se află reşedinţa comunei, 

In comună se află: o biserică, 
fondată de locuitori, începută la 
anul 1855 și terminată la 1858. 
De asupra uşei bisericei se a- 
flă următoarea inscripțiune: 

«Ziditu-s'a această sfintă şi Dumne.- 
.zeiască biserică, unde se prăsnuește şi se 
cinstește hramul Sf, Martir Mucenic Di- 
mitrie şi Cuvioasa Paraschiva, din noii, 
cu toată osirdirea şi strădania epitropi- 
lor fiind. Marin Durb, Ioan -a lu! Şte- 
fan, Ioan a lu! Iordache, Mitrică sin 
Barbu Busuioc, Marcu.sin Marcu Văl- 
căna, stăruind din început și. pănă în 

sfirşit cu alergătura şi cu darea de banf, 

"unde ajutorindu-t şi locuitori! dintracest



COVEIUL 

sat și alți pravoslavnict creştini, de prin 
alte părți, în zilele prea InălţatuluY nos. 
tru Domn Alexandru Ghica, Caimacan 
a toată Țara-Romîncască, cn bine-cuvin- 
tarea prea sfinţiei sale D. Calinic, Epis- 
copul Rimnicului, 1858, Iulie 3. Zu- 
gravi, Tudorache Marinescu, Nae sin Ma- 
teiii Zugravu.» 

In comună se “află o școală 
mixtă ce funcţionează din 1888. 
Este întreținută de judeţ. şi de 
comună. Localul, făcut din zid, 
cu cheltuiala comunei, este în 

"bună stare. A fost frecuentată 
în anul 1892—93 de 48 de băeți 
și 5 fete. In virstă de școala 
sunt 78 băcți și 86 fete. 

Știu carte 109 locuitori, din 
cari 6 femei. 

Populația comunei este de 
992. locuitori, din cari 470 băr- 
baţi și 522 femei. După legea 
rurală din 1864, sunt 10 îm- 
pămînteniți numai cu locuri de 
case și de grădină. 

Case sunt 148 şi bordee 35. 
Casele sunt făcute din zid, pă- 
mînt bătut, cărămidă, bîrne li- 
pite cu pămînt și văruite, 

Suprafaţa întregului teritoriu 
comunal este de 496 pogoane, 
din care 396 arabile. 

Moșiile - de pe teritoriul co- 
munal sunt: Proprietatea d-lui 
Ștefan Năsoiii, în întindere can 
de 150 hect. și cu un venit de 

- 4000 lei; arendată; moşia .Co- 
veiul, ce aparține moșnenilor Co- 

„Veiul și Boureni. Se scamănă pe 
ele: gri, porumb, orz, etc.. 
„Viile, în întindere de 24 hect., 
aparțin moșnenilor -Coveeni și 
Boureni și se găsesc pe pro- 
prietatea lor. Produc vin Toșu 
de bună calitate, dar în mică 
cantitate, 

In comună sunt două circiumi 
și 5 comercianți. Locuitorii îşi 
desfac productele la Calafat și 
la schela Bistrețul; duc la tirg 
cereale și importă: zahăr, fier, 
ceară, bumbac, stămburi, frân- 
ghie, lemne, var, vite, vin, ra-   
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chiii și diverse pometuri. Pro- 
ductele le transportă cu carele 
mai mult pe căi naturale. 

Comuna este : străbătută de 
căile comunale: Coveiul - Cata- 
nele, Coveiul-Boureni şi Coveiul- 
Băilești. Cea d'intiii, Coveiul. 
Catanele, este șosea așternută 

„cu piatră; iar cele-l'alte sunt 
căi naturale, 

Calea ce duce la Boureni este 
lungă de 4 kil.; trece pe ho- 
tarul dintre moșia Urzicuţa-Bou- 

"Teni și a moșnenilor Coveiul- 
Boureni. Cea despre: Catane, 
este de 4 kil., merge drept de 

„la Coveiul la Catane, trece prin. 
Valea-Trăsnitei. Cea spre Băi- 
leşti este de ş kil., trece pe la 
Crucea-lui-Balună, de pe moșia 
Urzicuţa - Boureni şi. pe partea 
de la vale de nisipul Băilești. 

Venitul comunei pe 1892—93 
a fost de 1657 lei, 30 bani și 
cheltuelile de 1638 lIci. 

Vite mari cornute sunt 400, 
Oi 114 și cai 18. 

Coveiul, sas, jud. Dolj, pl. Băi- 
„lești, com. Coveiul, cu reședința 
primăriei, 

Coveiul, lac, în jud. Ialomiţa, 
pl. Borcea, pe teritoriul comu- 
nci Rasa. 

Coveiul, moșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Băileşti, com. Coveiul, 
Aparține moșnenilor Coveeni Și. 
Boureni, Pe această moșie se 
găsesc 24 hect. de vie, cepro- 
duc vin roșu, de bună calitate. 

Coverca, /ocu/, unde Minăileţul” 
se, varsă în Călimănel, jud. Su- 
ceava. 

Covercile, oc î5 solat, jud. Olt, 
com. Ciomăgești, pl. Oltul-d. -s. 

Covergă (L.a-), numire dată unei 
Zărfi din pădurea Floricica, jud.   

COVRIGEȘTI 

Buzăii, comuna  Piclele, cătunul 
Joseni. 

Covergilor. (Dealul-), deal, în 
raionul com. Budișteni, pl. Pod- 
goria, judeţul Muscel. E aco- 
perit parte cu vii, parte cu pă- 

” dure. 

Covirjin, draj, (prival), în „ud, 
Ialomiţa, insula Balta, pl. Ialo- 
-miţa-Balta, com. Dudești. 

Covragul, sat, face parte .din 
com. Valea-Rea, jud. Tecuci, 
Situat pe coasta dealului și a 
pădurei Ciorba, în marginea 
de E. a pădurei, la o depărtare 
de 3 kil. 600 m. de reședința 
com, 
„Are o populaţiune de 12 fam., 

cu 43 sufl. Locuitorii sunt îm- 
proprietăriți. 

Satul s'a înfiinţat pe la anul 
1823. Se desparte de restul 
com. prin rîul Berheciul. 

Covragul, ziriz, izvorește din 
rîpa cu același nume, jud. Te.- 

„Cuciii, și se varsă în partea 
dreaptă a Berheciului, în. raio- 
nul com. Valea-Rea. 

Covragul, rî7ă, situată în pă- 
durea Ciorba, la V. de satul 
Covragul, jud. Tecucii, com. 
Valea-Rea. 

Covrea, dea, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-d.-s., com. Seaca, ce se: 

“lasă din dealul Botoşeşti. Are 
50 m. înălţime și este acoperit 
cu locuri arabile. 

Covrigeasca, da/lă, pe 
Slobazia, com. Fintinelele, jud. 
Botoşani, cu o suprafață de 1 
hect. şo arii. 

MOȘIa 

Covrigeşti, aaa, din com. 
mur.  Rîmeşti, plaiul Hourezul, 
jud. Vilcea.
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Covrigi, com. rur., şi sat, în jud. 
Mehedinţi, pl. Văilor, la o di. 
Stanță de 49 kil. de orașul Tur- 
nul-Severin, “iar de com, rur. 
Broșteni, de 13 kil. Este situată 
pe o vale strimtă înconjurată de 
toate părţile cu dealuri și văi, 
care, parte sunt acoperite cu 

„pometuri, parte cu vii şi parte 
Formează comună 

cu satul Costeni şi mahalalele: 
Valea-Mănăstirei, Hobița şi Mur- 
gilești. Are o populație de 1800 

cu păduri, 

" loc., din cari 283 contribuabili, 
"cari locuesc în' 350 case. 

Calitatea pămîntului este bu- 
nă. Locuitorii posedă: şo „Plu- 
Suri, 95 care cu: boi, 12 căruțe 
cu cai; 69 stupi. 
"Are o biserică deservită de 

1 preot și 2 cîntăreți; o şcoală 
cu 1 învățător, frecuentată de 
20 elevi; 1 cîrciumă.. 

" Budgetul com, 

cheltueli 10r4 lei, 

Vite sunt: 700 vite mari cor-. 
nute, 680 oi, 36 cai şi 600 'ri- 
mători. 

_ Această com. se mărginește: 
“la E. cu com. Ohaba, ce ţine 
de jud. Gorj; spre S. cu com. 

cu com. 
iar spre N. cu 

Văgiuleşti; spre V. 
Samarinești: 
“com. 'Sura. 

Văile mai principale în acea- 
Valea-Albinei, stă com. sunt: 

a-Pocșei, a-Stinei, a- -Hobiţei, a 
Drăganului, Cristiana; iar dea. 
luri sunt: Culmea-Șiiacului, Dea- 
lul-Sfiei și Dealul- Poenilor., 

| Covrigii (Dealul- ), deal, în com. 
“rur. Slivileşti, pl. Văilor, jud. 
Mehedinţi. 

Covurluiul, Judef. Face parte din 
vechia Moldovă-d.-j. și servește 
ca hotar al Țărei în spre Ba- 
sarabia. Numirea acestui județ 
vine de la piriul Covurluiul, ce-l 
străbate prin mijloc pe o întin- 

  

  
are la veni- 

turi suma de 3075 lei şi la 

  

dere de 4okil., de la Huleşti pănă 
la Folteşti. El are ca marcă o 
ancoră, în semn că la Galaţi, ca- 
pitala judeţului, ancorează multe 
vase plutitoare, spre încărcare 
Și descărcare. 

Siluaţia şi hotarele. —udeţul 
Covurluiul este așezat între 450 
25" 50” de latitudine nordică 
și 250 41” 10” de longitudine 
estică, | 

Teritoriul acestui județ este 
coprins între riurile Prutul, care 
ÎI udă în partea estică, pe o lun- 
"gime de So kil., și Siretul, care 
îlatinge la V., pe o întindere de 
32 kil., precum și fluviul Du- 
nărea la S., în- lungime de 15 
kil. In partea vestică, dă la 
Vameșul pănă la Cudalbi, pă. 
-mîntul acestui judeţ se îndreaptă 
de la valea piriului Gerul spre 
E. iar d'acolo merge tot - 
gustindu-se spre N. pe deâluri 
şi văi, din cari cele mat multe 
își ati începutul în judeţele Te. 
cuciiă și Tutova. 

Hotarele Covurluiului sunt; 
la S. județul Tulcea, de care 
îl desparte Dunărea, între gu- 
rile Siretului și ale Prutului; 
la E. Basarabia, despărțită prin 
riul Prut, de la satul Vădeni 
pănă la gura Prutului; la N. 

„Y. județul Tutova, începînd linia 
de hotar din malul drept al 
Prutului (comuna Cîrja, județul 
Tutova) şi mergînd, înclinîndu-se 
spre N. pănă la punctul extrem 
Ghereasca (comuna Lupești); 

- teritoriul jud. Tutova intră în 
Covurluiii, în partea nord-ves- : 
tică, printr'un unghi destul de 
mare, ale cărui laturi încep de 
la Lupești şi schitul Zimbrul 
şi se întretaie la Berești; la V. şi 

- S. se mărginește cu jud. Tecuciă, 
precum și cu riul Siretul, care îl 
desparte de jud. Rimnicul-Şărat 
(cu acesta se învecinește mai 
jos de căt. Vameş, com. Piscul, 
plasa. Siret, în dreptul comunei 

  

  

Corbul din R.-Sărat) şi judeţul 
Brăila. 

Toposrafia şi orografia. — 
Forma teritorului jud. Covurlui 
e lungăreaţă, asemuindu-se unui 

„pentagon. De la Galaţi, punctul 
cel mai sudic pănă la Ghereasca, 
punctul nordic cel mat depăr- 
tat, sunt aproape 100 kil.; de 
aice pănă la Birlad nu mai sunt 
de cît vro 10 kil, i 

Suprafaţa totală a județului 
e de 286351 hect., din cari 
37237 hect.: pămînt înpădurit, 
restul fără păduri, Poziţia te- 
renului se caracterizează ast-fel ; 
ridicat și presărat cu dealuri 
În partea superioară (N. și Nord- 

”. Estică) şi plecat (jos) - saii for- 
mat din şesuri în partea în- 
ferioară (Sud-Vestică şi Sud-Es- 
tică), adică în viile Siretului 
şi ale Prutului. Punctul cel mai 
inalt e acel de Ia Ghercasca, 
d'aproape 184 metri asupra 
nivelului Mării. Negre; iar punc: | 
tul cel mai -jos e parte din 
valea orașnlui Galaţi şi malul 
Dunărei ; cu 6"-560—7"-136 d'a- 
sipra nivelului Mării. 

Natura şi calitatea solului va: 
riază după, localităţi: argiloasă, 
calcaroasă, vegetală şi mlăşti- 
noasă. După plăși, se precizează 
ast-fel: Florincea şi Zimbrul : în 
partea accidentată, argiloasă şi 
arinoasă, prea puține locuri cal- 
caroase, ceea-ce face că griul 
reușește aice foarte rar; PPropfu/: 
mai puţin accidentată, calea. 
roasă, prea puțin „arinoasă, de 
acea pămîntul produce bine tot 

- felul. de. semănături, afară „de 
“malul Prutului, unde - sunt ex- 
„puse la neguri şi pălituri, dar 

în schimb aci cultura viilor 
e mai în floare; Siretu/: prea 
puţin accidentată, pămîntul cal. 
caros și argilos în parte. 

In județul Covurluii se. afă 
numeroase dealuri și văi. Dintre 
dealuri, cele mai principale sunt:
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_al-Slivnei, etc. Văile cele mai în- 

semnate sunt: a-Prutului, a-Ijdi- . 
lenilor, a-Horincenilor (în care 

daii văile Lișcovului şi “Țuţeani- 

lor), a-Parului, a-Oarbei (Chirileş- 

tilor), a-Slivnsi, a-Chinejei,: a-Co-- 

vurluiului (Jorăștilor), a-Covur- 

| luiului-Sec, a-Porcului, -a-Roşiei, 

_„a-Rădeştilor, a-Bursucânilor, a- 

- Suhuluiului, 

E Gerului, 

. linei, a-lui- Manolache, : a-Filioa-! 

rei saii Făloaei (Fileşti. -Calica), 

a- Măcişenilor, - a- 

"a-Potirnichei, - a- Mă- 

 a-Siretului, ete: 

- Clima. — Clima: este pătrivită 
și variabilă, | 

* toasă; maximul căldurei e pănă 

la + 39.grade, iar al frigului- 

pănă la — 25. 

Dintr'o serie de observaţiuni, 

meteorologice, „culese "de dife- 

- rite persoane de știință: în dife- 

- “Minimum la 3 

” „Mgdia : R. 

cpr m: 11.75 |: fă
 

„ Fever. 1882, „785, 5 

"-rite intervale, între anii 1859— 
. 1889, asupra oraşului Galaţi, 

cari obsevaţiuni se pot aplica 

cu mici deosebiri” şi asupra în- 

tregului judeţ Covurlui, rezultă. 

următoarele date rezumative: .. 

Presiunea atmos feri ică : 

Minimum la S- A 

Martie 1886. 739. 4 

Maximum la 2 
vaţi) de la" 150 — 

$5; trei observaţit 

zilnice: 8 ore a. nl, 
şi Sp.m. 

Medi... 761.13: 

“Zem Peratura: 

Martie. 1575, 25. o 

Maximum 12 * 

- August 1859: . ana 

20 ani de obser 
vaţias 1859 — 158, 

„1570 — 77 şi 1592 —     4 

Ă, B.— Media a. 2 p. +8: 
Lin, »- s'a obținut numai la 

” intervalul de 7 ani (1882—88). 

„mai adeseori, sunt: 

NE, SV. N,, forța ( servutit 

Vinturile, ce bat | 

20 uni de ul 

lor medie fiind 2.3 

Umeseala mucdie, absolută m. 

m.' 8.0 (3 ani de obs., 

1886—88). 

Brăilei, Piscul- Serei, 
" Chiciura, al-Corni, al-Țuţeanilor, 

în... general : sănă- | 

i . şi Suhuluiul-Sec; Gerul, 

zelul, Lozota, : Ciitușa, etc., pre-. 

7 anf de obser-. 
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Une rala medie relativă % 

ani: 1884—88 mm. 4-576.6. 

Ploaie în timp -de'5 ani: 

1884—:88 mm. 2.256.9.. 

„Stratul săpesel. în timp de 3 | 
„ani: 1886— 88 mm. 3.312.3. 

conul în timp de .4 ani: 

1885—$8 media - 8.3. 

Nebulozitate: 

I.148.zile senine. 

1.464 '» puţin nouroase 

"1.158 - > - foarte nouroase 

1.007 „> "acoperite , 

289 '» de ploaie la anii 

7 1886—88 

| 73. 44 (5 ani de observaţii, 1854, : 

„pănă la .1888). 

Evaporațiune în timp de ş 

"86':» de zăpadă | la anii 
1886-88. 

. Hidrografia. — Apele « ce udă 

"jud. Covurluiul sunt următoa- 

-rele:: curgătoare, fuviul Dunărea 

la S.; rîurile Prutul la. E. şi Si-i 
retul la: V,, iar în direcția EV. 

piraiele : Horincea (Hurmuzul), 
Covurluiul-cu-Apă;, Covurluiul- 
Sec, Chineja, Suhuluiul-cu-Apă 

cum și pirtiașele: Oarba, Zoi- 

țana, Elanul, Recea, Oancea, 

Pruteţul, Merea, Slivnei, Gologa- 

nul, Mălinei, etc.; stătătoare, la- |. 

„curile: 

virca ; iazurile: L.acul:Mare, Bu- 

Brateșul,: Covurluiul, So- 

geanul, Siretul-Stătător, Iazul- 

Miclescului - (Chişteala-Vechie), 

Lacul artificial de la Bujor. şi lă- 

cușorul de pe dealul dintre Mă- 

- luşteni şi Țuţcani; bălțile: Ră- 

deanul, Cătușa,. Gheboasa, Lo- 

zovă, etc., precum și altele mai 

mici; formate mai ales de: văr- 

- săturile Prutului. 

“ Populaţiuinea.— Intre 1840— 

1849, numărul total al populației 

jud. Covurlui era de 15649 fam., 

sat 78470 suflete. Întinderea te- 

ritoriului era de 1653 !1/,+ leghe 

"pătrate, avind deci cite 475 lo- 

cuitori de-leghe, cu 3 oraşe și 

Birlă-. 
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82 sate. Locuitorii se clasificati 

ast-fel: a) 'scutiți: de dări 4825, 

din cari: 177 boeri sai fii de 

boeri, 37 amploiați. fără rang, 

517 clerici şi servitori biseri- 

„_cești,. 10 profesori şi. medici, 

312 străini, 770 intendenți și 

servitori, 306. privilegiați, 530 

slujbași, 7I ţigani mănăstirești, 

300 ţigani particulari, 491 sol- 

dați, 176 slujitori, 1118 înfirmi; 
d) contribuabili (birnici) :. negu- 

țători, şi meșteșugari. 1098, ma- 

zilo- -ruptași 2156, săteni culti- 

„vatori 5842, fără domicilii fix 
1203, emigraţi. 233, vrei 238, 

„străini traficanţi 1011, ţigani ai 

statului 55; 

“10871. : , -. 

- Satele ținutului se împărțeati 

ast-fel: 14 mănăstirești, 22 ră. 

zăşești, 46 particulare ; iar po- 

pulaţia: 9513 aparținînd mănăs- 

totalul familiilor 

„tirilor, 22803 de răzeși și 46156 

de particulari; Biserici 103, o- 

rașe 3, sate. 82. Dintre sate... 

31 coprindeai mai puţin de şo 

locuitori, 23 de la so—100, 20 

* de la 100—200, 5: de la 200— 

..300, 2 de la 300—400 şi -1 de 

la 400— 500. - 

"Ținutul Covurluiului făcea | a- 

: tunci parte din zona a treia 

"(toată Moldova era împărțită în - 
trei zone), compusă din judeţele: 

„ Fălcii, Tutova, Tecuciii, Putna 

și: Galaţi, zonă mai puţin popu- 

lată, din cauza apropierei fortă- 

rețelor și a: lipsei pădurilor. 

In anul 1865, adică îndată. 

după aplicarea lege “comunale: 

din 1864, se găseau -în acest 

judeţ: 43 comune, din cari 1ur- 

bană și 43. rurale, cătune erati 

101, case 13588, familii 21804, 

biserici 110, care se repartizaă 

pe plăși în modul următor: Si” 

retul: 14 com., 32 căt., 6328 

case, 14095 familii și 24 bise- 

rici; Prutul: 12 com. 31 căt. 

3286 case, 3780 familii și 29 

'18 com., 38
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căt. 3772 case, 3930 familii şi 
39 biserici, 

"In fine, după. cel din urmă 
recensămint din Aprilie . 1890, 
în întreg județul Covurlui, se 
aflaii 30667 capi. de familie, cu 
127047 suflete, din cari: 66848 
bărbați și 6or1g2 femei; 69709 
necăsătoriți, 48277, . căsătoriţi, 
8827 văduvi și 327 divorţaţi ; 
ştiii carte. 30973 persoane, nu 

. ştii 96076. 
Numărul contribuabililor e de 

17315. 

contribuabili, 12013 capi de fa- 
milie, cu 59143 suflete sunt în 
oraşul Galaţi; și 12033 contri- 
buabili, 17754 capi de familie, :] 

„cu 67897 -suflete, în comunele . , 
rurale. 

toriului, avem 44. locuitori la o 
sută hect. pămînt, saiă 2,25 hect. 
de om. 

După religiuni, locuitorii Co- 
"vurluiului se împart: 'ortodoxi 
107107, gregoriani (armeni) 300, 

„lipoveni 36, catolici 4418, pro- | 
. testanţi 499, mozaici 14577 și. 

"* mahomedani” 11ş, Dintre izrae- 
iţi, 13442 sunt în Galaţi şi 1135 
în comunele rurale; iar 'dintre 

„ creştinii eterodoxi și . mahoime-: 
dani, mai. toți sunt. în capitala 

"judeţului, | 
Mișcarea populaţiei acestui 

judeţ pe anul 1888 prezintă ur- 
căsătorii 757, |. mătoarele cifre.: 

nașteri 5077 şi morţi 3698; 
morți-născuţi 64. Din aceastea, : 
269 căsătorii, 1769 naşteri,. 1565 
morți și 37 născuți- morți. aă 

| fost la populaţia urbană; iar 
488 căsătorii, 3308 nașteri, 21 33 
morți și 27 născuţi-morţi la cea 

Ă rurală, | 

căsătoriţi ortodoxi, 28 catolici, 
„2 armeni și 120 izraeliți. După | 

instrucţie, 341 bărbaţi însuraţi 
ai ştiut iscăli, 146 nu; dintre 

Din această populaţie, 5282: 

  
Cu. privire la suprafața teri- 

  

După religiune,. ai “fost 1359 

  

- 119 

femeile 'măritate, 159 cu ştiinţa 
iscălirei, 598 fără; iar după a- 
ceeași însușire, la oraş ai fost 

» 206 bărbaţi cărturari și 63 ne- 
_ cărturari, 130 femei cu știință 
de carte și 139 fără, pe cînd 

„la sate. 135 bărbați au ştiut is- 
căli și 353 nu, femei. cu ştiinţă 
de carte 29 şi fără 459. 

-. Naşterile, * după religiune, se 
împart în: 4411 din părinți or- 
„todoxi, 134 catolici, 
fani, :5 armeni, 1 lipovan, 1 
„mohamedan, 504 izraeliţi; după 
 protecţiune : 

Italieni, 2 Francezi, 124 Austro- 
Ungar, 16 Germani, 14 Ruși, 

21 protes- 

4763: Romini, 5 

28 Turci (supuşi), 103 Greci, 
4 'Sirbi, 7 “Bulgari și 9 de alte 

„protecţii. Dintre născuți, Sunt | 
4775 copii: legitimi, 291 natu- |.. 

„ rală (nelegitimi), 11 găsiţi; naşteri 
gemene 79, și anume: 77 în- 

„ doite și 2 'întreite, 
Dintre morți, sunt 1934 băr- 

baţi și 1759 femei;. 759 cunu- 
naţi. (din cari 445 bărbaţi şi 
314 femei), necununaţi "2346 
„(din cari 1246 bărbaţi și 1102. 
femei), văduvi 541 (209 bărbaţi | 
și 332 femei), și cu stare civilă 
necunoscută 52 (41 bărbați și 
11 femei); după religiune: 3291 . 
ortodoxi, II7 catolici,. 14 pro- 

. testanţi, 11 armeni,:6 lipoveni, 
:3 mohamedani, 249 izraeliți, şi. 
6 de alte religii. După cauzele 
producătoare, morţile ai pro- 

"venit: 3612 din boală, 63 din 
accidente și 23 prin sinucidere. 

" Ocupaţia locuitorilor.—Locui- 
torii judeţului Covurluiii se o- 

"cupă în genere cu cultura ce- 
„__realelor şi a viilor, cu creșterea 

vitelor, transportul, lucrul de 
A - o. - A “mină, pescăria și, în deosebi. 

în capitala județului, cu nego- 
_ţul și industria (meseriile). Du. 

pă ocupaţie, cei 30667 capi de 
familie ai acestui judeţ se spe- 

„„„Cifică: 26894 plugari, cărăuşi 
şi muncitori cu brațele, 2117. 
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"comercianți, 796 industriali (me- | 
seriași) și 860 funcționari de di- 
ferite categorii și persoane cu 

„profesiuni libere. 
Proprietatea Jonciară. — Pro- 

„ prietatea fonciară în tot jude- 
| ţul Covurluii, fie rurală fie ur-. 
bană, se evaluează la 58686029 . 

Lei, .50 bani, din cari 30745858 
lei proprietatea rur. și 27940171 

„Iei, 50 bani cea urbană. 
Veniturile tuturor proprietă- 

ților din judeţ se estimează la 
5868602 lei, 95 bani, astfel des- 
făcute: de la clădirile din tot 
jurleţul lei. 2984353; de la pro- 
prietăţile rurale cultivate de în- 

".. Sişi proprietarii ley 208 1846.76; 
„de la proprietăţile, arendate, iar 
proprietarii locuind în ţară, lei 
718040.73; de. la proprietăţile 

"arendate și proprietarii locuind 
“în străinătate; lei 120362.31 

Din 37 comune rurale, azi 
aflătoare în acest judeţ, 12 sunt 
locuite numai de răzăși, 7 ame- = 
stecătură răzăşi şi foști clăcași ' 

„și 18 numai foști clăcași și în-. 
„ Surăţei împroprietăriți la 1864. 
„Şi 1878. Dintre plăși, Horincea 

e mai toată: formată din sate: 
- răzășești, ale căror proprietăți. 

„S'aă micșorat foarte mult prin 
. moșteniri; pl. Prutul are numai 
patru sate de răzăși: Oancea,. . 

„ Firtăneşti, Măstăcani, Moscul şi . : 
parte din Umbrăreşti ; iar în ” 
pl. Siretul, nici un sat răzășesc ; 
în pl. Zimbrul, cinci: - Bursucani, 
Crăești, Cudalbi, Smulţi şi Vir- 
lezi. 

Numărul foştilor clăcași îmn- 
proprietăriți-la 1864 e de 4667, 
iar al însurățeilor cărora li s'a 
dat pămînt de la 1878 pănăla . 
1880, de 1295 inși. 

Pentru, întiia aplicare a legei . 
- "pentru vinzarea bunurilor Statu-. 

lui în loturi mici, din 1 Aprilie 
"1689, adică la 'cei ce n'aiă de 
loc pămînt sai ai mat puţin 

„de o jumătate hectar, s'aii în-
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- scris pe tablourile respective în: 

județul Covurluiii 4199 romiîni 

muncitori de pămînt, din cari 

3521 în comunele rurale şi 678 

din părțile mărginașe ale ora- 

şului Galaţi. Toate înscrierile 

din sate sunt pentru loturi de 

5 hect.; cele din oraş variază 

ast-fel: 519 loturi de ş hect,, 

100 de 10 hectare, 32 de 15 

hect., 2 de 20 și 15 de 25. 

Numărul proprietarilor. fon- 
ciari, ale căror moșii sunt may 

mari de 143 hect. (100 fălci), 

este de 95; saii în total 114765 

- hect. 43 ar. aparţin proprietă- 

țel mari. 

Aceste moșii sunt: Băleni şi 

Zăgancea, în comuna. Băleni ; 

Șerbești-Vechi și Izgon, în Bra- 

niștea ș' Slobozia - Ventura, Co- 

tros și Zăvoiul, în Cuca; Go: 

loganul, Bezmanul, Bătrînul-Iz- 

voreț și Ciudinul, Murgociul și 

Pleșești (2 trupuri) în Cudalbi; 
Satul - Costii, Filești (Calica), 

Movileni, Şendreni (2 trupuri), 

Gheboasa, Cișinelele - Mici, Ţi- 

glina, Serdarul (Şendreni), Băr- 

„boşi, Rusca-Mare și Rusca-Mică, 

în com. Filești; Măcişeni, Ur- 

lești și Corni în comnna Măci- 

șeni; Minjina, Potirnichea-Co- 

corăși, Fintina - Gerului (2 tru- 

puri), în Minjina; Pechea, tru- 

pul din Pechea, Cioara - Elena, 

Lupa și Oticul în Pechea; Va- 

 meș (2 trupuri), în Piscul; Slo- 

bozia - Conachi, în comuna cu 

„același nume; Gornești, în Smul- 

ți; Bălintești, Cioinagi, Ghibăr- 

țeni și Pochişcani, în com. Bă- 

lintești ; Slobozia-Băneasa, Buc: 

şeneasca și Boereasca în Bă- 

ncasa ; Golășei, Urechești, Um- 

brărești (4 trupuri), Puţichioaia 

și Armeneasca, în Bujor; Ter- 

chileni - Voinești- Bazan- Cauşan, 

Voineşti - Țopeni, Călugăreasca 

şi “Tirgul - Berești în Bereşti; 

Bogdan-Proșie şi Potroci, Sora, 

„ Proșie și Călugăreasca, în Cră-   

790 

eşti; Drăgușeni și Diocheți în 

Drăguşeni ; Foltești în comuna 
- omonimă; Frumușiţa (2  tru- 

puri) şi Ijdileni, în Frumuşiţa; 

“Lunca, Hulești și Roșia, în Jo- 

răști; Chiraftei și Drăculești, 

în Măstăcani ; Slobozia-Oancea 

şi Oancea (3 trupuri), în com. 
Oancea ; Rogojeni-Chirilești, în 

Rogojeni; Onciul, în Slivna; 

Tătarca, Șiviţele, Galata și Fru- 

moasa în Șiviţa; Odaia-Mano- 

lachi, Slobozia - Movilă, Ibrian 

“(2 trupuri) şi Movila-Turcului, 

" zisă şi Monete, în Tuluceşti; 

Virleaza-d.-s. și  Virleaza-d.-j., 

Virlează-lteşti, în Virlezi ; Păş- 

cani- Vlădești, Fintina-Ţiganului, 

„ Pășcani, Brănești şi Roșcani, în 

Vlădești. 

Dintre moșiile particulare ale 

Covurluiului, cea mai mare e 

Foltești, cu 11082 hectare în- 

tindere ; iar cea mai mică (ne- 

greșit pănă la măsura luată de 

100 fălci) Bogdan - Proșie și 

Potroci, din com. Crăești, cu 

suprafață de 143 hect. 

Moşiile statului din acest ju- |. 

“deţ sunt: Dasele și Mavromolul 

sait Cuca-Mică, în com. Cuca; 

Bălţatul, în Slob.-Conachi ; Măxi- 
neni, Crăciuna sai Viorica, în 

Independenţa; Braniștea și TȚi- 

pești, în Braniștea; Hliza-Pre- 

cista, în Fileşti ; Zirnești cu tru- 

purile Chiştila şi Perişeni în Jo- 
răști; Vladnicul, în Măcișeni; 

trupul Obreja în Cudalbi; Schi- 
tul-Ghereasca, în Lupești; Vă. 

deni, în Rogojeni; Mavromolul 

în Firţănești; Piscul-Hirşeşti, în 

Piscul; Balta-Brateș și balta cu 

moșia Bădălanului, în Siviţa; 

Tulucești, Sultanul și Cişmelele, 
în com, Tulucești, 

Totalul venitului anual de la 

aceste moșii e de lei 463493. 

Cele mai multe din ele s'au 

- vîndut potrivit legei vinzărei bu- 
nurilor, : 

Costul mijlociii al unei fălci 
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de pămînt în acest judeţ, vîn- 

dută de veci, este de la 240— 
300 lei; în foarte rari cazuri a- 

junge pănă la 350 lei. După 

tabloul de preţuri întocmit de 

Ministeriul ' Domeniilor pentru 

vinzarea bunurilor statului în lo- 

turi mici, moșiile din Covurluiii 

sunt clasate de categoria IV 

și prețuite la 300 lei hectarul. 

Agricultura, viticultura. — Ia 

"genere vorbind, pămîntul jud. 
Covurlui nu se poate califica 

ca neproductiv, afară de unele 

localități, unde e foarte uzat din 

„cauza neîngrăşărci și a exploa. 

tărei neîngrijite. Sătenii.mai a: 

les cultivă cu totul rudimentar 

ogoarele lor; de aceea nici nu 

poi aștepta de la ele recolte 

prea îmbelșugate. Lipsa de pă- 

duri îndestulătoare, cauzind lipsa 

de ploi la timp sai a.ploilor 

prea dese cînd nu trebue, a- 

duce mare stînjinire plugăriei 

și economiei rurale din acest 

județ. -: N 

Semănăturile ce se fac mai 

mult aici sunt: griii, secară, 

porumb, orz, mălaii, (meiii), etc.;, 

se cultivă încă, deşi în mică 

cantitate, rapiță, in, cînepă, fa- 

sole, cartofe și alte legume. 

Producţia agricolă în anul. 

1886—67 a fost de 934595 

hectol., din cari 385950 griii, . 

162822 secară S-ta Elena, 180207 

secară indigenă, 209391 po- 

rumb, 26482 cincantină, 236398 

orz, 53365 ovăz, 11752 fasole, 

200 rapiță, 6238 meii. Din a- 

ceastă sumă, 400203 hectol. ai 

fost întrebuințați pentru consu- 

mația județului, semînță, vite, 

etc.; restul s'a pus în comercii, 

In anul agricol 1887—88, în- 

tinderea terenului semănat a 

fost de 112971 hect., cu o pro- 

ducțiune totală de 1211915 hec- 

tolitri ; iar pe specii: griă 11259 

hect. cu 143425 hectol., secară 

38246 hect. cu 537400 hectol.,
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porumb 41434 hect. cu 263309 
hectol., mei 976 hect. cu 10064 
hectol., ovăz 5030 hectare cu 
55915 hectol., orz 15284 hect, 
cu 188476 hectol,, rapiță 322 
hect. cu 7240 hectol., cînepă 
104 hect. cu 544 hectol., în 
316 hect. cu 2532 hectol, 

In 1889 întinderea semănă- 
turilor a fost de 94901 hect,, 
95 arii (66365 fălci), din cari 

„32792 hect,, 76 arii semănătură 
de toamnă și 62109 hect., 19 
arii de primăvară, producînd în 
total o recoltă de 1292753 hec- 
tolitri; iar pe specii, producția 
a fost: grîii 155641 hectol., seca- 
ră S-ta IElena 135171, secară în- 
digenă 217277, porumb 364225, 
cincantină 126225, orz 181538, 

ovăz 45776, fasole 8531, in 
11863, cînepă 7855, cartoafe 
11477, meiă 7187, linte 10272, 

mazere 1150, rapiță 8260. 

Din suma de 1292753 hectol., 

oprindu-se pentru consumaţia 

locuitorilor și sămînță 449541, 
escedentul produs s'a vîndut și 

s'a rcalizat pe el cifra de 5972773 
lei. 

Faţă cu numărul populației, 
rezultă dar că în 1889 de fie- 

care locuitor s'a sămănat cite 

1.054 falce și s'a produs cite 

20,22 hectol. în total. Adunînd 

acum capitalul realizat în ace- 
laşi an atît din recolta vîndută, 
cît şi din lăptării, lină şi vinuri, 

avem suma de lei 7093113, bani 
19, şi anume: din escedentul 
recoltei vindute 5972775 ; lăp- 

tării 113013 lei, 25 bani; lină 
145705 lei, 44 bani și vinuri 

861619 lei, 50 bani; sai o a- 

vere de fie-care locuitor cite 
104 lei, 50 bani. 

Arenda de falce în acest ju- 
deţ se plătește de la 28 pănă 
la 50 lei; minimum e în plasa 
Prutul și maximum în pl. Si- 
retul. 

In primăvara anului 1890 s'ati 

43495. Jlarele Dicţionar Geografic. Fo, în. 

Ss 
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făcut semănături de sătenii din 
Covurluiii 2666 hect., 20 arit în 
ogoare sterpe, 11824 hect.,. 95 
arii în porumbiște, 37756 în mi- 
riște, total 52243 hect., 15 arii; 
iar proprietarii și arendașii aii 
semănat 2649 hect. în ogoare 
sterpe, 5211,66 în porumbiște, 
15343 în mirişte, total hect, 
2430206. Peste tot pămîntul 
semănat a fost de 76545 hect,, 
21 arii. 

Viile Covurluiului sunt în nu- 
măr de 7332 și vcupă o supra- 
față de 3508 hect.; producţia 
vinicolă în 1887 a fost de 226011 
hectol., 83 litri, din cari 31038 

_hectol., 91 litri vin negru şi 
194972 hectol., 92 litri alb. In 
1889, produsul vinului în decal. 
a fost de 1013670. Preţul mij- 
lociii, cu care s'a vindut, a fost 
de 85 bani decalitrul. Vinul a- 
cestui județ se consumă mai 
mult în localitate. 

Proporția viilor la populație 
e de 19 locuitori pentru un 
hect. de vie. Vinurile de aici 
conțin cele albe 8,440) în vo-. 
lume alcool și 14,91 extract în 
grame pe litru, 
"In jud. Covurluiă se fabrică 

puţin rachii; pomi roditori nu 
prea sunt, afară de pl. Horin- 
cea, care e mai bogată în a- 
ceastă privire, mai ales se gă- 
sesc: nuci, zarzări, meri, perji, 
etc. 

In 1889 ai fost 3976 stupi 
de albine, cari aii produs 6995 
klg. miere și 2420 klg. ceară. 

Vitele. — Numărul vitelor, du- 
pă datele din 1888, se ridică 
la 136411. capete, ast-fel spe- 
cificate: 44552 boi şi vaci, 199 
tauri, 5356 viței, Gr bivoli şi 
bivolițe, 7390 cai și epe, 198 
armăsari, 762 mînzi, 47 catîri 
și. măgari, 65700 oi și miei, 
2122 berbeci, 2007 ţapi și ca- 
pre și 8036 rimători. In 1889 
eraii 2793 capete de vite cornute,   

In ce se atinge de produsele 
decurse din creșterea vitelor în a- . 
celași an, ele se cifrează așa: caş- 
caval 51,850 kil., brînză 87,600 
şi unt 9,293; iar lina produsă a 
fost 156,058 kil., specificată în 

chipul următor: albă 53,268, 

neagră 49,980, ţigaie 30,560 și 

țurcană 22,250. Preţul linei va- 
riază de la 65 bani pănă la 1 
leii, 25 bani, kil. 

Pentru suhatul vitelor din Co- 
vurluii sunt destinate 11,643 
hect. 46 arii; în multe comuni, 
locul de pășunat e ncîndestu- 
lător saii chiar lipsește mai cu 

totul. 

Prețul mijlocii al vitelor este: 
boi de la 40—140 lei de cap, 

vaci 37—87, tauri 135, viței 

13—16, bivoli și bivolițe 110, 
cai, armăsari și epe ordinare 

85—160, mînzi 22—23, catiri şi 

măgari 55, oi și miei 8, ber- 

beci 9, ţapi şi capre S, rimători 
17—50 lei la cap. 

Comerciul şi în lustria. — S'a 
arătat mai sus că din recolta anu- 
lui. 1886/57, în sumă de 934,895 
hectol., s'a pus în comerciă 
534,602 hectol.; asemenea din 
producția vinului din 1887 s'a 
pus în negoţ 405,534 decal. Din 
I,292,753 hectol.,. produși în 
1889, s'aii destinat comerciului 
543,212. o 

Valoarea productelor județu- 
lui Covurluii, exportate anual, 
se ridică la 4!J2—5 milioane Lei. 

In'ce privește vitele, numai 
în piaţa. Galaţi, în 1887, s'aii tă- 
iat şi consumat 17,089 capete, 
și anume: 16,346 boi și vaci, 
51 bivoli și bivolițe, 617 viței 
și rimători; asemenea în ace- 
lași interval s'ai pus în negoț 
35;000 kil. cașcavaluri, 71,552 
kil. diferite brinzeturi şi 1,700 

„Fi. unt proaspăt. Tot-o-dată 
S'aii vindut și 80,393 kil. lină 
de diferite calități, 
„In întreg acest județ sunt 

9.
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2,966 patentari, din cari 2,057 

comercianți de diferite ramuri, 

796 industriași și meșteșugu- 

gari și 53 profesioniști liberi. 

Din -aceștia, 2,041 sunt în Ga- 

laţi, iar 925 în comunele rurale. 

Patentarii comunelor rurale se 

specifică: a) comercianţi: cîr- 

ciumari 344, arendași 103, lips- 

cani - bogasieri 53, băcani 46, 

comerciul de cereale 36, gră- 

dinari-zarzavagii 17, comerciul 
de oale 9, pescari 8, precupeţi 
4, antreprenori 3, bancheri-im- 
prumutători 3, căruțași 2, chi- 

restigii 2, brașoveni 2, cavafi 1, 

comerciul de var 1, total 643, cu 

16 specialităţi; 4) industriași: 

proprietari de mori de vint 74, 

proprietari de poverne și fabrice 

de spirt (din aceste din urmă 
una singură e mai mare) 49, 

proprietari de mori cu aburi 34, 

cizmari 29, fierari-mescriași 26, 

croitori 14, brutari 12, măce- 

lari 10, dulgheri 9, cojocari- 
blănari $, boiangii 7, mecanici 
4 birtași 4, dogari 2, tinichi- 

gii 2, fabricanți de cașcaval 2,, 

fabricanți de lumînări de ceară 

2, plăpomari 1, bărbieri 1, cure- 

lari 1, total 281, cu 20 specia- 

lităţi; profesii libere: 1 avocat. 

Punînd la un loc profesiile co- 
mune satelor și orașului, avem 

în tot judeţul: comercianți: cîr- 

ciumari $12, băcani 238, lips- 

cani-bogasieri 198, comerciul de 

cereale-71, comerciul de fructe 

și zarzavaturi 55, precupeţi 46, 

bancheri și împrumutători 41, 

cherestigii 39, pescari 30, ' ca- 

vafi 1$, brașoveni 17, comer- 

ciul de oale 14, căruțași-patroni 

12, antreprenori de lucrări pu- 
blice 11, comerciul de var 2, etc. ; 
industriași: măcelari 79, ciz- 
mari 61, brutari 60, fierari-me- 

seriași 58, timplari-dulgheri 45 

croitori 44, mori cu aburi 43, 

bărbieri 37, tinichigii 34, bir- 

taşi 31, dogari 13, cojocari-blă-   

"122 

nari 11, boiangii $, plăpomari 6, 
fabricanți de lumînări de ceară 
3, etc. 

Că de comunicaţie. — Comu- 
nicarea în jud. Covurluiii se face 
pe apă și pe uscat. Comunica- 
rea pe apă se face prin Dună- 
rea și Prut cu vase plutitoare, 
ce vin în portul Galaţi şi se duc 
de aicea, precum și prin Siret, 
pe care se scoboară numeroa- 
sele plute de lemnărie aduse în 
schela Galaţilor. 

Comunicarea pe uscat se face 
prin şosele și drumul de fer: Şo- 
selele cele mai principale sunt: 
Calea națională Galaţi-Tecucii, 
care începe din Galaţi cu str. 
Brăilei și de la Bărboși merge 
paralel cu drumul de fer și cu 
Siretul, străbătînd coasta sud- 
vestică a acestui judeţ, pe o în- 
tindere de 37 kil. 

Tot cale naţională e şi şo- 
scaua Galaţi-Bădălan (spre Reni), 
în întindere de 31/2 kil. 

Căile județene Galaţi. Birlaa 
și Galaji- Fălciit. — De la Ga- 
laţi (bariera Traian), prin co- 
muna Tulucești, Şiviţa și Fru- 
mușiţa, pănă în apropiere de Fol- 
tești, este o singură cale jude- 
ţeană, lungă de 35 kil., care 
e și cea mai vechia și mai bine 
întreţinută (petruită), De la Fol- 
tești, și anume din dealul Baba: 
Draga și valea “mlăștinoasă a 

Cealmăului, pe unde apa lacului 

Covurluiii are o scursoare în 
Prut, calea aceasta se ramifică 

„ în două: una merge spre inima 
județului prin com. Foltești, Fir- 
țănești, Bujor, Virlezi, Crăești 
şi Bursucani spre Birlad; iar 
alta trece pe malul Prutului, 

Vlădești, Oancea, Rogojeni spre 
Fălciii. 

Aceste căi judeţene, către cari 

se unesc la cea d'intiia șoseaua 

vecinală Bujor- Berești -Lupeşti 

spre Birlad pe valea Chinejei, 
și la a doua Rogojeni-Cavadi-   
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nești-Țuţcani pe valea Horin- 

cei (impreunîndu-se cu calea ju- 

deţeană Fălciu-Tirgul- Murgeni, 

din jud. Tutova), străbat jude- 

țul în lungul săi şi sunt cele 

mai importante drumuri de us- 

cat ale jud. Covurluiă. 

Distanța dela Galaţi la Bur- 

Sucani, adică la hotarul vest- 

nordic al jud. Covurluiii e de 

82 kil. Pe această linie pănă la 

Bujor (54 kil.) şoseaua e comp- 

lect pctruită; de la Bujor la 

Virlezi e nepetruită; apoi de la 

Virlezi în sus pănă la Bursu- 
* „cani (16 kil.) este iarăși în stare 

de petruire. 

Distanţa de la Galaţi- Baba- 

Draga-Vlădeşti- Rogojeni - Cava- 

dineşti-Tuțeani, pănă la hotarul 

nord-estic al județului, adică pe 

a doua cale judeţeană, e de 96 

kil.; această cale (se înţelege 

de la Baba- Draga), pe o lun- 

gime de şi kil., este aproape 

în stare primitivă, 

Pe lingă căile vecinale de mai 

Sus, cari sc găsesc în plășile 

Prutul, Horincea și Zimbrul şi 

cari complectează pe cele jude: 
țene, mai este calea Galaţi-Pe- 

chea-Cudalbi, ce străbate plasa 

Siretul și parte din Zimbrul pe 

o distanță de 54 kil., începînd 

de la Galaţi (bariera Tecuciu- 

lui) și parcurgînd com. Filești, 

Pechea, Minjina și Cudalbi, 

Asemenea mai e și un drum 

vecinal, care vine de la Răleni- 

Cuca pe dealul Polcitul pănă 
la Galați. 

In ce priveşte starea în care 

sc găsesc şoselele din județul 

Covurluiii, ea se resumează ast- 

fel în anul 1590: 40!p kil. ca- 

lea națională bine lucrată și în- 

treținută; 67 kil. 162 m. căi 

județene sistematice și complect 

lucrate, cu 52 poduri și podeţe, 

16 caseuri pavate, 16 case de 

cantonieri (incăpătoare de 2 fa- 

milii, la distanță de 4 kil. unul



COVURLUIUL (JUDEȚ) 

și cu loc de un hcct. împrejur 
pentru grădină); 49 kil. 700 
m. Căi vecinale în mod com. 
plect terminate, cu 31 poduri 
şi podeţe, fără case de canto- 
nieri, 

Zilele de prestații judeţene 
sunt 33.406 1» cu carul și 
33.548! cu palmele. Pentru 
fucere din noii de drumuri, po- 
duri şi podeţe, jud. Covurlui 
nu dispune anual de cit de 
25.000 lei; restul de 18.300 lei. 
din budgetul drumurilor se chel- 
tucște cu întreținerea şoselelor 
și serviciul 'tecnic. 

Cit priveşte drumul de fer, 
județul Covurluiii este traver- 
sat în partea sud-vestică, pe 
o distanță de 49 kil. (între 
stațiile Galaţi - Bărboși - Inde- 
pendența şi Vameș), în cari 
intră și curba de la Bărboși, 
uade s'a construit 14 kil. fără 
nici o nevoie pentru comuni- 
caţie. Prin varianta Bărboși- 
Galaţi și prin tunelul din N, 
Galaţilor se scurtează cu 7 kil. 
această linie. 

Adevărata linie ferată însă, 
ce deservește în mod efectiv 

“acest județ, este linia directă 
Galaţi-Birlad, de vr'o 110 kil. 

Judeţul Covurluiii a înființat 
şi întreține cu cheltuiala sa 2 
birouri telegafice: unul la Bu- 
jor și altul la Pechea; iar ser- 
viciul poștal se îndeplineşte 
prin poșta rurală. 

Cariere de pietriș şi de piatră. 
— In jud. Covurluiii se află ur- 
mătoarele cariere de pietriș: 
pl. Prut: la ljdileni, Frumușiţa, 
Scînteeşti, Foltești, Măstăcani, 
Dălbăneasca (Firțănești), Bănea- 
sa, Bujor, Brănești, Moscu și 
Oancea; pl. Foriucea : Rogo- 
jeni-Prut şi Rogojeni-Chirilești, 

_ Cioinagi, Pochișcani, Berești și 
Roșia; pl. Zimbrul: Ghinghești 
şi Diocheţi (în pădure); pl. Si. 
rez: Cuca. 
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Carieră de Piatră e una sin- 
gură în com. Slobozia-Conachi, 
pl. Siret, al cărei produs ser- 
vește la facerea podurilor ju- 
dețene. 

Toate carierele se exploatează 
de judeţ. 

” Starea financiară.— Toate ve- 
niturile la un loc ale jud. Co- 
vurluii, în care intră venitul 
comunei Galaţi, ale comunelor 
rurale și cele proprie judeţene, 
fie pentru serviciele ordinare, fie 
pentru drumuri, se urcă anual 
la lei 2.340.777, bani 3 (budge- 
tul 1890—91), ast-fel repărțite: 
com. Galaţi lei I.496.430,23 ; 
comunele rurale lei 379.086,17; 
judeţul lei 465.260,68. 

Veniturile ordinare ale jude- 
țului din zecimi (asupra. foncia- 

- Tului, căilor de comunicație, 
patentei, licenței, etc.) se ridică 
pe an la 373.708 lei, g bani; 
iar ale drumurilor se cifrează 
la 91.552 lei, 59 bani. 

In 1890, comunele rurale aveati 
depuşi spre capitalizare la Casa 
de Depuneri pentru construcții 
publice (biserici, școli, etc.) lei 
71.566, bani 60; iar datoriile 
acelorași comune se cifraă la 
11.558 lei, 47 bani. 
Budgetul județului pe “anul 

1890—91 este acesta: Budgetul 
ordinar: venituri lei 373.708,09 ; 
cheltuieli lci 313.996,79; esce. 
dent 59.711,30. Budgetul dru- 
murilor: venituri lei 91.552,59; 
cheltueli lei 82.95,907. Esce- 

„dent 8.593,52. 
Contribuțiile directe, cu cari 

„participă acest județ către stat, 
județ, comună și camera de 
comerciu,: se ridică anual. la 
1.005.188 lei, 92 bani, specifi- 
cate în modul următor: către |. 
stat: căi de comunicaţie 103.890; 
patente 124.812 lei, 39 bani; fon- 
ciară 359.446 lei, 33 bani; trans- 
mitere 4.909 lei, 80 bani; taxa 
de 5%, pe salar 15.862 lei, 35   
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bani (aceasta de la 1 Iulie 1891 
"sa desființat); pentru percepere 
58.971 lei, 73 bani; judeţ: ze- 
cimi adiţionale 143.505 lei, 14 
bani; drumuri 51.021 lei, 76 
bani; comună: zecimi 136.282 
lei, 98 bani; camera de comer- 
ciu: zecimi 6.186 lei, 60 bani, 

Întocmiri administrative. — 
Jud. Covurluiii coprinde 111 sate | 
saii cătune și un singur oraș 
(Galaţi), constituind toate 38 
comune, din cari una urbană 
și 37 rurale; în comunele ru- 
rale sunt şi 5 tîrguşoare: Be- 
rești, Bujor, Drăgușeni, Folteşti 
și Pechea. Comunele rurale se 
grupează în plăşi. : 

In judeţul Covurlui, pănă la 
noua lege pentru organizarea 
administrativă din 1 Noembrie 
1892, eraii numai două sub-pre- 
fecturi sai plăşi: Siretul, cu- 
prinzînd 12 comune cu 31 că:- 
tune (precum și orașul. Galaţi), 
cu reședința în T.-Pechea; Pru- 
tul-Horincea, cu 25 comune și 
77 cătune, avind reședința în 
T.Bujor. Până la 1 Aprilie 1882 
plășile Prut şi Horincea erati 
despărțite; d'atunci, pentru mo- 

am 4 tive de economie, s'ai întrunit, 
- Astă-zi însă sunt patru plăși, 

şi anume: 

1) Siretul, cuprinzînd, afară de 
orașul Galaţi, și comunele ru- 
rale: Braniștea, cu cătunele Bra- 
niştea, Lozova, Șerbeşti-Vechi. 

şi Traian; Cuca, cu Cotrosul, 
Cuca, Mavromolul, Oasele, Plev- 
na şi Slobozia-Ventura ; Fileşti, cu 
Bărboși, Filești, Movileni, Satul- 
Costii, Șendreni sati Serdarul şi 
Smirdan; Independența, cu Bra- 
ina, Independența și . Vasile- 
Alexandri; Minjina; Piscul, cu 
Piscul şi Vameșul (Odaia-Popii); . 
Slobozia-Conachi, cu Cuza-Vodă 
şi Slobozia - Conachi; 'Tirgul- 
Pechea, cu satul şi T.-Pechea; 
Tulucești, cu Cișmelele, Costa- 
che-Negri; Fintinele (Sultanul)
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Odaia - lui - Manolachi, Slobozia- 

Movilei, Tuluceşti și Vinători; 

în totul 10 comune, 33 sate și un 

oraș; reședința plășei este la 

Tirgul-Pechea. 

2, Prutul, cu comunele: Bănea- 

sa, cu Băneasa şi Slobozia-Bănea- 

Bujor, cu Golășei, Moscul, Puţi- 

chioaia, Tirgul-Bujor şi Umbră- 

rești; Firţărești; Foltești, cu 

Fintinelele, Foltești și Stoicani; 

Frumușița, cu Ijdileni, Frumu- 

şița, Scinteești și Tămăoani ; Jo- 

răști, cu Lunca, Jorăşti și Zirneşti; 

„ Măstăcani, cu Chiraftei, Dră- 

culești și Măstăcani; Oancea; 

Șivița, cu Șivita și Tătarca; 

Vlădești,. cu Brănești, Paşcani, 

Roșcani și Vlădești; în total 10 

comune cu 29 sate; reședința 

plășei în Tirgul-Bujor, 

3. Zlorincea, cu comunele: Bă- 

lintești, cu Cioinagi, Bălintești, 

Ghibărţeni și Pochişcani; Ca- 

vadinești, cu Grăpeni, Cavadi- 

nești și Rugineni; Gănești, cu 

Comănești şi Gănești; Lupe- 

ști, cu Ghereasca, Lupești și 

Minzăteşti; Mălușteni; Prodă- 

nești, cu Puricani, Prodănești și 

Săseni; Rogojeni, cu Chirileşti, 

Rogojeni şi Vădeni; Slivina, 

cu Onciul și Slivina; Tirgul: 

Berești, cu Aldești, Merea, Sa- 

tul-Berești, Șipotele și Tirgul- 

Bereşti; Țuţeani, cu Mănăstireni, 

Sipeni și “Țuţeani; în totul 10 

comune, cu 29 sate; reședința 
ce în .Tirgul-Bereşti. 

4. Zimbrul, cu comunele: Băle- 

cu Zagancea și Băleni; Bursu- 

cani, cu Schitul-Zimbru şi Bursu- 

cani; Grăești; Cudalbi ; Măcişeni, 

cu Corni, Măcișeni şi Urlești; 

Smulţi, cu Corneşti și Smulţi; . 

Tirgul-Drăgușeni, cu Diocheşti, 

Drăgușeni-Tirg și Ghinghești,; 

Virlezi; în totul $ comune, cu 

16 sate; reședința e în Tirgul: 

" Drăguşeni. 

Pentru serviciile speciale sunt 

” întocmiri administrative aparte,   

724 

Ast-fel în privirea sanitară, jud. 

Covurluiii face parte din cir- 

cumscripția IV-a de inspec- 

ţie; acest servicii în oraş se 

face de către medicii respec- 
tivi, iar în com. rur,, de un 

medic primar al judeţului, a: 

jutat de trei medici de plăși 
cu reşedinţa la Pechea, Bujor 

şi Bereşti și de medicii spita- 

lului rural din Bujor și infir- 

meriei din Pechea. 

Serviciul veterinar se înde- 

plinește de un medic veterinar 

al județului; iar pentru poliția 

veterinară a statului, Covurlu- 

iul face parte din raionul al 
3-lea. al zonei preventive și ser- 
viciul respectiv are un personal 

deosebit, 

Pentru lucrările publice (şo- 

sele) de stat, acest județ apar- 

ţine circumscripției a VII-a; iar 

serviciul tecnic judeţean e con- 

dus de un inginer-șef, ajutat de 
personalul inferior necesar. 

Afacerile bisericești, în afară 

de privigherea superioară a e- 
piscopului eparchiei Dunărei-de 

Jos, din care face parte judeţul 

Covurluiii, sunt încredințate u- 

nui protoiercu, care are ca a- 

jutoare 3 sub-protoierci: unul 

la Galaţi și doi în comunele ru- 
rale. 

Inspecţia şcoalelor primare, a 

fost mult timp făcută de un sin- 

gur. revizor şcolar al circum:- 

scripției Covurluii-Tecucii; de 

la 1 Iulie 1891 formează un re- 

vizor a parte numai pentru a- 

cest județ. 

Justiţia.— Pe lîngă judecăto- 

riile comunale și instanțele ju- 

decătoriilor de pace, tribunal şi 

"Curtea de apel din Galaţi, just. se 

împarte în com. rur. de două 

judecătorii de ocol: una la Pe- 
..chea și alta la Bereşti. 

Din punctul de vedere zpi/zfar, 

(1889), Covurluiul face parte din 

corpul al Ill-lea de armată, di-   
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vizia V. In arma infanteriei for- 

mează regimentul 11 de Siret, 

compus de un batalion perma: 

nent și două teritoriale. În pri- 

virea armatei teritoriale din re- 

gimentul de Siret fac parte şi 

companii din jud. Brăila, și din 

contra companii din Covurluiii 

sunt alipite la regimentul 24. 

Aşa fiind, companiile teritoriale 

ale reg. de Siret sunt: Pechea, 
Tulucești, Galaţi, Cazasul, Brăila, 

Ianca, Vizirul şi Cireșul (osebit 

de două permanente la Galaţi 

și Brăila; iar la reg. 24 sunt 

„alipite companiile: 6, Smulţi; 

7, Oancea și 8, Gănești. Inar- 

ma cavaleriei, Covurluiul are un 

escadron din reg. ş de călă- 

rași ; asemenea se găsesc aicca 

detașamente de artilerie, un ba- 

talion de viunători şi adminis- 

traţia cu statul major și garni- 

zoana întregei flotile romîne. 

In privirea fe/egrafo-poștală, 

Covurluiul face parte din cir- 

cumpscripția a IV-a de inspec- 

ție. Pentru administrația va- 

mală, în acest județ e sediul 

uneia : din cele șase circum- 

scripţii ale "Țărei, şi anume cir- 

cumscripția a IV, cu vămile; 
Galaţi, Brăila, Gura- lalomiţa, 

Cernavoda, Constanţa, Sulina și 

Tulcea. 

Cultele.— In tot jud. Covur- 

luiii nu e nici o mănăstire; sunt 

însă 119 biserici ortodoxe și ş 

cterodoxe, din cari 97 ortodo- 

xe în comunele rurale, cele-V'alte 

în Galaţi; preoți 108, din cari 

79 în sate și 29 în oraș; dia- 

coni 3, toți în Galaţi; cîntăreți 
151, din cari 141 la sate şi 40 

în oraș; paracliseri 21 în Ga- 
laţi. 

După împărţirea sinodală a 

parohiilor, din 18588, în Covur- 

luiă sunt 53 parohii bisericeşti, 

din cari 12 urbane și 41 ru: 

rale, cu 18,738 fam. ortodoxe 

și 70007 sufl. Din acestea, 5006
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fam. cu 19707 sufl. în oraş şi 
13732 fam. cu 52300 sufl. în 
sate; preoți parohi 12 și a- 
jutori 14 în parohiile urbane ; 
preoţi parohi 41 : şi ajutori 14 
în parohiile rurale; 3 diaconi 

-în parohiile urbane;-40 cîntă- 
„Tiți și 21 paracliseri în oraș, 
151 cîntăreţi în sate; preoți în 
plus, 68; numărul parohiilor fâră: 
pămînt bisericesc, 13. 

Starea bisericilor şi a cleru- 
lui e în genere mediocră, din 
lipsă de mijloace de întreţinere. 
Preoţii săteni cu deosebire se 
întrețin cu munca cîmpului, cu 

mici învoeli (taxe benovele) în 
bani saii în producte, care și 
acestea în multe părți sc exe- 
cută ancvoe, iar de cit-va timp 
primesc și modeste subvenții 
comunale; acestea variază de 
la 10, 20, 25 și rar 30 lei pe 
lună. In Galaţi, pentru biseri- 
cile comunale, primăria plătește 
cîte 50 lei lunar de preot și 
diacon şi cîte 15 de cîntăreț,; 
iar pentru bisericile foaste mă- 
năstirești, statul, care le între- 
ține, plăteşte cîte 100 lei de 
preot, diacon și cîntăreț, osebit 
de cheltuelile episcopiei și ale 
protoieriei. 
Îustrucția. — In acest judeţ 

sunt (1888) 104 școli publice» 
din cari 75 în com. rur. și 20 în 
Galaţi, 97 primare şi 7 secun- 
dare, 39 de băcți (22 primare 
rurale, 11 primare urbane și 6 
secundare), 28 de fete (18 pri- 
mare rurale, 9 primare urbane. 
și 1 secundară) și 37 mixte 
(toate în comunele rurale). 

Școlile secundare sunt: liceul, 
şcoala comercială, seminarul, 
şcoala normală primară, şcoala 
copiilor de marină, școala de 
meserii și școala secundară de 
fete. 

Iustrucțiunea privată se dă 
în mai multe institute de băeți 
şi de fete, toate în Galaţi. 

  

  

    

Corpul didactic public e for- 
mat din 214 membri, din cari 
76 în com. rurale și 138 în 
Galaţi; 134 dascăli primari (76 
învățători și învățătoare rurali 
şi 5$ institutori urbani de am- 
beie sexe) şi 80 secundari; 160 
bărbaţi (58 învățători rural, 32 

„institutori urbani și 70 profe- 
sori secundari) și 54 femei (18 
învățători rurali, 26 institutori 
urbani și 10 profesori secun- 
dari). 

In anul școlar 1889 ati fost 
“în jud. Covurluiă 13031 copii 
în etate (dc la 6—r2 ani), d'a 
urma școala primară, și anume: 
9286 la sate, din cari 4736 
băeţi şi 4550 fete; 3745 la oraş, 
din cari Igrr băeţi şi 1834 
fete. Din aceștia, au fost în- 
scriși să înveţe 3969 copii, ast- 
fel clasificați: 2268 la țară, din 
cari 1873 băeţi și 396 fere ; 
1701 la oraș, din cari 1139 bă- 
cţi şi 562 fete. Inscriși după 
confesiuni în oraș au fost: 968 
băeţi ortodoxă, 155 mozaici şi 16 
de alte confesiuni; 419 fete or- 
todoxe, 134 mozaice şi 9 de 
alte confesii. 

Faţă cu numărul total al co- 
piilor în etate de şcoală, me- 
dia generală a înscrișilor în tot 
județul aii fost de 34,61%; în 
ce privește însă satele în spe- 
cial ai fost 39,54% băeți în- 
scriși și 8,68% fete, sati me- 
dia totală de înscriere 24,11%; 
iar în oraș înscriși 59,60% bă- 
eți și 36,64% fete, sai media 
totală 45,12%/0. 

Dintre elevii înscriși, ai pro- 
movat clasele la fnitul anului, 
65,52%/0 și anume: 62,36% la 
sate, din cari 64,67% băeți şi 
60,45%], fete; 68,48%; în oraș, 
din cari 65,55%] băcţi și 71,410 
fete. Media generală a absol- 
venţilor e de 5,34%, şi anume: 
1,79%l0 la sate, din cari 2,28% 
băeți și 1,30% fete; 8,80% în   

oraș, din cari 9,35% băeți și 
8,22%/, fete. 

Avînd în vedere populația 
districtului Covurluiii, nivelul 
culturei primare se cifrcază-aşa: 
la mica de locuitori este 0,763 
cantitatea de școală, procentul 
inscrierilor e de 34,61, procen- 
tul promovărilor 63,52 » Procen- 
tul absolvenţilor 5,34, media 
culturală 26,558. In această 
privire, Covurluiul e clasificat 
al I9-lea între cele 32 judeţe 
ale țărei, 

In 1888 —89, învățămîntul pri- 
mar rural și urban din acest 
județ a costat 285132 lei, 46 
bani, din cari 104458 cel rural 
şi 180674 lei, 46 bani cel ur- 
ban. Astăzi cifrele sunt mult 
mai urcate, 

In ce priveşte instrucția se- 
cundară, în același an, din 10920 
copii în vîrstă de școală, au fost 
5460 băeţi şi 5460 fete. Dintre 
băeți s'aii înscris în școli 363, 

„adică 6,64% din numărul ce- 
lor în vîrstă de a urma. şcolile 
secundare; dintre înscriși, at 
fost prezenţi la examen 329 
băeți, din cari s'aii promovat 191 
saii 56,34% și aii absolvit cur- 
sul 29, adică 15,18% din pro- 
movaţi. (Se notează că aici nu 
e vorba de cit de şcolile atir- 
nate de Ministerul Instrucţiu- 
nei, adică liceul, seminariul Și 
școala normală). 

Nivelul culturei secundare în 
Covurluiii se cifrează astfel: 
116 cantitatea de școală la 1000 

- locuitori, procentul înscrierilor 
6,64, al promovărilor 56,34, al 
absolvenţilor 15,18. 

Cu instrucția secundară de 
ambele sexe, cheltuelile făcute 
anual se ridică la 366831 lei, 
95 bani, la cari adăugindu-se 
şi cei 285132 lei, 46 bani pen- 
tru instrucția primară, totalul 
cheltuelilor învățămîntului în ju- 
dețul Covurluiii, e de 631964
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Ici, 41 bani. Aceste cheltueli se 

fac în cea mai mare parte de 

către Stat, în parte mică însă 

contribuesc și județul şi comu- 
nele. 

Populaţia școlară de ambele 

sexe și în ambele cursuri în întreg 

jud. Covurluii se ridica (1889) 

la 5427 copii, din cari 3062 în 

şcoale urbane și 2365 în cele 

rurale; 4565 în cursul primar 

(din cari 2200 în cel urban) şi 

$62 în cel secundar; 4071 bă- 

eţi (1973 în școalele rurale, 1385 

în cele primare urbane şi 713 

în cele secundare) și 1356 fete 

(392 în școalele rurale, 815 în 

cele primare urbane și 149 în 

cele secundară). 

In fine, avind în vedere per- 

soanele ce ştiii cel puţin a ceti 

şi scrie, gradul cultural în acest 

județ sc cifrează așa: din po- 

pulația întreagă cu știință de 

carte, precum s'a văzut deja 

mai înainte, sunt 30973 per- 

soane saii 24,33%; din aces- 

tea, 22500 saii 38,04% sunt în 

Galaţi și 8473 saii 12,47% în 
sate. 

După proba iscăliturei de la 

cununiile săvîrşite în 1888, că- 

sătoriți cărturari după sex se 

clasifică: bărbați în tot județul 

45;05%h, femei 210%; iar după 

populaţia urbană şi rurală, la Ga- 

laţi, bărbaţi cu carte dintre căsă- 
toriţi 76,58%], femei 48,03% ; la 

sate bărbaţi cărturari 27,66%, ; 

femci abia 5,9409. 

Starea sanitară.—De şi, pre- 
cum s'a spus mai sus, clima 
Covurluiului e sănătoasă, totuși 

bintuie aice, mai ales la sate, 
diferite molime, din cauza relei 
nutriri, a defectuozităţei locuin- 
țelor (fără lumină în deajuns și 
cele mai de multe ori fără plan- 
taţii prin prejur), a necurățeniei 

curților și a gunoaelor ce statii 

mormane prin preajma caselor 

şi în mijlocul satelor, : Cu deo-   

s 
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scbire pelagra, paludizmul, di- 

senteria, tusea convulsivă (mă- 

gărească), angina difterică, con- 

juctivitele catarale şi granuloasc, 

în multe locuri și sifilisul, sunt 

oalele cele mai frecuente și 

cari decimează mai mult, 

Dintr'un tabloii al depozitului 

de recrutare din acest judeţ, se 

constată că în curgere de 5 ani, 

de la 1586—g0, din 5921 tineri 
înscrişi pentru armată, ati fost 
găsiți incapabili pentru servi- 
ciul armatei, fie provizor, fie de- 
finitiv, pentru ncajunsuri fizice, 
1648 inşi, cifră destul de! mare. 
Talia mijlocie la recruţii de aice 
e de 1m.65, adică numai cu 
0,11" peste minimunu cerut de 
lege, de 154. 

Pentru a veni în ajutorul su- 
ferinzilor în comunele rurale, pe 
lingă medicul primar al jude- 
țului și medicii de plăși (căci 
din punctul de vedere sani- 
tar vechile plăşi Horincea și 
Prutul n'aii fost întrunite nici o 
dată, ci și-a avut fie-care me- 
dicul săii), se maiaflă și 3 vac- 
cinatori, 3 moașe de plăși și 
16 moaşe comunale. In fie-care 
comună e cîte un dulap cu me- 
dicamentele cele mai neapărate, 
In Tirgul-Bujor e un spital ru- 
ral al statului, înfiinţat și con- 
struit în 1889, cu 40 paturi, 
cu un medic special; iar la Pe- 
chca e o infirmerie de 16 pa- 
tură, întreținută de județ şi clă- 
dită în 1890/91 pe locul (5 hect.) 
hărăzit de filantropii soți Pa- 
raschiv şi Maria Vasiliti pro- 
prietari în jud. Covurluiu, cari 
afară de acest loc, aii mai dă- 
ruit și 300 fălci pămînt desti- 
nate pentru întreținerea infir- 
merici, în special pentru cău- 
tarea bolnavilor de pelagră. 

Locuri şi persoane istorice. — 

In jud. Covurluiă, lingă stația 

liniei ferate Bărboșşi, se află ur- 

mele unei cetăţi romane numită 

  

  

COVURLUIUL, 

Gherghina (Ghertina, Tirighina, 

Țiglina); asemenea și prin acest 

judeţ trece Valul lui-Traian; nu 

mai puţină însemnătate istorică 

are şi podul de la Bărboși, pe 

apa Siretului, 

În județul acesta îşi aii obir- 

şia sati așezămiîntul principal un 

număr de persoane, cari ai ju- 

cat un rol însemnat în istoria 

modernă a "Țărei. Intre acestea 

se prenumeră mai ales: întiiul 

Domnitor al Romiînict- Unite, 

Alexandru loan Cuza (născut 

la 1520, Domnitor de la 5/24 

Ianuarie 1859 —11 Fevruarie 

1866, mort la 2 Maiii 1873); Co- 

stache Negri, consilierul şi coo- 

peratorul cel mai d'aproape al 

lui Cuza- Vodă (născut 1S12, 

mort 1 Octombrie 1876); prin- 

țul Alexandru Moruzzi-Pechea- 

nul, fost deputat și primar al 

Galaţilor (născut 1820/21, mort 

la 1878 Fevruarie 6); Lascar 

Catargiu, prim ministru și fost 

“locotenent domnesc (născut în 

1823, murtîn 1899); generalul de 

divizie Alexandru Cernat, fost 

ministru de război şi generali- 

sim al armatei romine în tim- 

pul războiului pentru neatîrnare 

din 1877178 (născut la 1828, 

mort în 1897). 

Covurluiul, Zac, jud. Covurlauiul, 

între satele Foltești și Măstăcani, 

pl. Prutul, format de piriul Covur- 

luiul. I: proprietate particulară 

şi atirnă de teritoriul com. Fol- 

tești. Acest lac e al doilea în 

mărime din jud. Covurluii și 

conţine în el pește, raci și baltă 

cu stuf și papură. 

Covurluiul, /ac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Borcea, insula Balta, com. 

Cocargea. | 

Covurluiul, zîrz, jud. Covurluiul, 

„- format din alte două piriiaşe. 

numite Covurluiul-cu-Apă și Co-
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vurluiul-Sec; cel întiii izvorînd 
de la Hulești (com. Jorăști), iar 
al doilea începind mai din spre 
V. (dintre Virlezi şi Jorăști), se 
împreunează amîndouă la Puţi- 
chioaia (com. Bujor) şi la văr- 
sătura lor formează lacul Co. 
vurluiul. In piriul Covurluiul se 
varsă, la Umbrăreşti, piriul Chi- 
neja, care vine din sus. Ambele a. 
ceste piraie udă centrul şi partea 
cea mai.întinsă și mat populată 
a judeţului Covurluii, pe o 
distanță de aproape şo kil. 

Covurluiul-cu-Apă, firitaş, în 
jud. Covurlui ; curge pe Valea- 
Covurluiului saă a Jorăştilor. 
(Vezi Covurluiul, pirită). 

Covurluiul-Sec, ziriiaș, judeţul 
Covurluiii, ce se varsă în piriul 
Covurluiul, 

Covurluiului (Valea-) ceii zice 
şi a Jorăştilor, va/e, a piriiașu- 
lui Covurluiul-cu-Apă, 

Covurluiului (Valea-), va/c, în 
jud. Covurluiii, corespondentă pi- 
riului cu același nume, unit. în 
ambele sale ramuri. Pe această 
vale, în direcția nord-sudică, 
se află aşezate următoarele sate : 
Huleşti, Zirneşti, Jorăști, Lunca, 
Bujor și Umbrăreşti (în ramura 
Covurluiului-cu-Apă), Puţichioa- 
ia, Firţănești, Chiraftei, Măstă- 
cani și Foltești (la Covurluiul 
împreunat). 

Covurluiului-Sec (Valea-), za. 
de, jud. Covurluiii, corespunză. 
toare piriiașului cu același nume 
dintre Virlezi și Jorăşti. 

Coza, căfun, în jud. Putna, com. 
Păulești, pl. Vrancea. Este si. 
tuat jumătate pe apa Coza și 
jumătate pe apa Putna. 

Are o populaţie de 586 su- 
flete, -cari locuesc în 134 case. 

'7 

  

  

1727 

Are o biserică filială, cu hramul 
Sf. Ion Botezătorul, biserică ce 
ține de parohia Pănleşti. 

Din 79 copii (50 'băeţi, 29 
fete) în vîrstă de şcoală, urmează 
numai 5 (3 băcţi şi 2 fete) la 
școala din Păulești. 

Coza, ziria, pe teritoriul comunei 
Păulești, jud. Putna. Izvoreşte 
de sub Dcalul-Negru și se varsă 
în Putna, maijos de satul Coza. 
In timp de secetă se văd două 
sălămuri în malul despre com. 
Păulești și unul chiar în mar- 
ginea satului. Apa acestui piri- 
iaș este sărată. După ce ia pi- 
riul Cascaria, la Chinu, vine la 
vale, luînd şi pîriul Alunul ce 
izvorește de sub Muntișor, apoi 
luînd și pe Dălhăteasa, ce ese 
de sub Gargheta, vine de se 
varsă în Putna. Apele pîriului 
acesta conţin sare, 

Coza, z/atoă, și una din potecile 
din munții Vrancei, jud. Putna, 
pe care se suie la munţi oile 
şi cele-l-alte vite ale Vrîncenilor. 
Acest plaiii începe la gura Cozii 
şi sc bifurcă în două poteci: 

„una suie la Macradeii şi alta 
apucă piciorul Cozii şi ese drept 
la IHirtanul, în Transilvania, 

Coza (Muntele -), Pădure. şi 
munte al lanţului Alunișul, pe 
teritoriul cătunei Coza, plasa 
Vrancea, jud. Putna, în întin- 
dere la 3500 fălci; e proprietatea 
locuitorilor din căt, Coza, în 
devălmășie. 

Cozancea, schit de călugări, si- 
tuat în . pădure, pe valcea Co- 
zancea, în partea de S. a com. 
Șoldănești, pl. Miletinul, judeţul 
Botoșani. Biserica e zidită la 
anul 1732 de Vasile Baluş; are 
hramul Sfinta Mariă, 

Sunt aci 6 călugări și 3 cîn- 
tăreţi,   
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Cozancea, pădure, pe moșia Cer- 
chejeni, com. Drăcșani, județul 
Botoşani, în întindere de 1144 
hect. Se exploatează regulat, 

Cozancea, zîriă, jud. Botoşani, 
care izvorește din pădurea Co- 
zancea, com. Șoldănești, trece 
pe lingă satul Stănești, com. 
Zlătunoaia şi se varsă în Siena. 

Cozancea, vale, prin care curge 
piriul Cozancea, jud. Botoșani. 

Cozăneşti, saz răzășesc, în com, 
Dorna, jud. Suceava. Aşeza: 
pe dealul cu acest nume, e stră- 
bătut de piraiele Arinașul şi Co- 
zănești. Are 95 case, populate 
cu 74 capi de familii, sai 267 
suflete (125 bărbaţi și 142 femei), 
din cari 53 străini. Contribuabili 
sunt 60. Vatra satului proprii 
zis nu există, fiind satul foarte risi- 
pit. (Despre moșie și începutul sa- 
tului, veză Dorna). Are o bise- 
rică, cu hramul Sf. Vasile, de- 
servită de doi preoți din Dorna 
şi doi cintăreți, înzestrată de 
locuitori cu 7 fălci. Biserica e 
clădită din lemn de răzeșul 
Vasile Cozan, la 1830. Școalele 
din Gura-Negrii servesc și a- 
cestui sat. 

Cozănești, ziriz, jud. Suceava. 
Izvorăște din Obcina-Bădei, udă 
satul Cozăneşti, învirteşte o 
moară şi se varsă în piîrîul 
Arinul. 

Cozăneștilor (Dealul-), dea?, 
jud. Suceava, pe care se află 
tăbărit satul cu același nume. 

Cozii (Mijlocul-), mure al sa- 
telor Păulești și IHăulişca, jud. 
Putna. 

Cozia, p/aiă, sitiat la N. jude- 
țului Vilcea. Numele .săti vine 
probabil de la cuvintul turcesc
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Coznucă, Chiar mănăstirea Cozia 
se numea în vechime Nucetul. 

Se coinpune din 26 comune: 
Bărbătești, Birlogul, Birzeşti, Bo- 
dești, Brezoiul, Bunești, Cacova, 

Călimăneşti, Călineşti, Ciineni, 

Cheia, Costești, Dobriceni, Ma- 

laia, Muereasca-d.-j., Muereasca- 
d.-s., Olăneşti, Păuşești-Măglaşi, 
Păuşești - Otăsăul, Pietrari - d.-j., 
Pietrari - d.- s., Robești, Sărăci- 
nești, Smeruătul, Șerbănești și' 

Stueneşti, 

Are o populaţie de 24826 lo- 
cuitori, 

Se mărginește la N. cu Tran- 

silvania, la S$. cu pl. Ocolul, la 

E. cu jud. Argeș, de care se. 
desparte prin riul Oltul, şi la 
V. cu pl. Horezul. 

„Reședința suprefecturei. este 
în com. Olăneşti. 

Ca comune populate în acest 
plaii sunt: Bărbătești, Bodești, 

Călimăneşti, Costești, Dobriceni, 

Muereştile, Păușești și Olăneşti, 

și puţin populate: Birlogul, Bir- 

zești, Ciineni, Robeşti și Smeu- 

rătul, 

Știii carte 38 bărbaţi și 3 fe- 

mei, nu știii 235 bărbaţi și 270 

femei. 

In acest plaiii funcţionează 
23 şcoale rurale mixte, afară 

de com. Călimăneşti și Costești 

unde sunt cite doi învățători, a- 
vind fie-care școală cîte un în- 

vățător plătit de stat, Aceste 

școli se frecuentă de 663 copii 

(562 băcți şi 101 fete), din nu- 

mărul de 3200 copii (1666 biicțy 
și 1534 fete) cu virsta de școală. 

Cu întreținerea școalelor din 
acest plaiii, statul cheltueşte a- 

-nual 24228 lei. Pentru lefurile 
servitorilor, cumpărarea cărţilor 
de premii la elevii silitori, re- 
pararea localurilor de școală, 
îmbunătăţiri şi lemne de foc, 
comunele acestui plaiii înseriii 
în budgetul lor (1592—93) 937 
lei anual.   
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Construcțiile şcolare se împart 

ast-fel: 6 de zid, 3 în paiantă, 

11 de birne, 2 de vălătugi și 1 

parte de zid, parte în paiantă. 

Aceste şcoli sunt dotate cu 

46 hect. pămînt de țarină. 

Bogăția plaiului Cozia constă 

în apele minerale; în varul ce 

se fabrică la Costești, Cheia, 

Bărbăteşti, Olănești, Brezoiul și 

Ciineni; în lemnele ce se ex- 

portă din pădurile plaiului, tăiate 

cu ferăstrae; în creșterea ani 

malelor cornute, mai ales a ca-: 

prelor şi în cultura prunelor. 

In unele comune ale plaiului 

se cultivă cu îngrijire inul şi 
- cînepa, 

In tot plaiul Cozia se cultivă 
50 hect. vie. 

Locuitorii posedă: 224 plu- 
guri de lemn, 191 pluguri de 
fier, 2 mașini de vinturat și 1 

de bătut porumbul cu mani- 
velă, 123 mori cu apă. 

In plaiul Cozia sunt 62 bise- 

rici, pentru întreţinerea cărora 

comunele înscrii în budgetele 

lor anuale suma de 3106 lei. 

Sfintul Sinod al bisericei au- 
tocefale Romine a împărțit plaiul 
Cozia în 14 parohii rurale, la 

cari, după regulamentul Sf, Si- 

nod, urmează să fie 14 preoți 

parohi, 17 preoţi ajutori, 65 

cîntăreți, în plus 13 preoți. 

In aceste parohii sunt 6764 

fam., saii 22536 suflete. 

Parohiile fixate de Sf. Sinod 
încă de la 1888 sunt: 

Parohia Cîineni, cu biserica 

catedrală Sf. Nicolae, compusă 

din comunele: Robeșşti, Caăli- 

nești și căt. Sărăcinești, Țurţu- 

lești și Proeni, la 35 kil. de- 

parte în toate direcţiunile de 

cătunela care formează parohia. 

Are 238 fam., saii 1052 sufl; 

5 biserici, deservite de 1 preot 

paroh, 1 preot ajutor, în plus 
un preot. 

Parohia Bresotul, cu biserica   
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catedrală Intrarea - în - Biserică, 

compusă din comuna Malaia şi 

căt. Golotreni, Săliştea, Voineasa 

şi Ciungetul, la 49 kil. departe 

în toate direcțiunile de cele-l'alte 

cătune cari compun parohia. Arc 

353 fam., sai 1304 suf; ş bi- 

serici, deservite de 1 preot pa- 

roh, 2 ajutoare şi 8 cintăreți. 

Parohia Călimăneşti, cu bi- 

serica catedrală Sf. Voevozi, 

compusă din căt. Căciulata. Are 

433 fam., sai 1614 sufl.; 1 preot 

paroh, 1 preot ajutor și 2 cîn- 
tăreți. 

Parohia Auereasca-d.-s., cu 

"biserica catedrală Cuvioasa-Pa- 

raschiva, compusă din comuna 

Muereasca-d.-j. Are sq fam, 

sai 1963 suf.; 2 biserici, de- 

servite de 1 preot paroh și 4 

cintăreți. 

Parohia Olăneşti, cu biserica 

catedrală Sf. Nicolae, compusă 

din com. Cheia și căt. Cătunul, 

pendinte de. com. Muereasca- 

d.-s., la 10 kil. departe în toate 

direcțiunile. Are 582 fam., sau 

1827 sufl.; $ biserici, deservite 

"de 1 preot paroh, 1 preot a- 

jutor, 5 cîntăreți, în plus 3 
preoţi. 

Parohia Păuşeşti - Miglaşi, 

cu biserica catedrală Sf. Nico- 

lae, compusă din com. Sărăci- 

nești și căt. Mosoroasa, Dosul, 

Pleașa, pendinte de com. Vlă- 

dești, la 7 kil. departe în toate 

direcţiunile de cele-l'alte cătune, 

cari formează parohia, avind 762 

fam., saii 2273 sufl.; 6 biserici, 

deservite de 1 preot paroh, 2 

„preoţi ajutoare şi 6 cîntăreți. 

Parohia Cacova, cu biserica 

catedrală Sf. Ioan Botezătorul, 

compusă din com. Smeurătul, 

avind 352 fam., sai 1378 sufl.; 

4 biserici, deservite de 1 preot 

paroh, 1 preot: ajutor și 4 cin- 

tăreți. 

Parohia Piuşești-Otisăul, cu 

biserica catedrală Sf. Vocvozi
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compusă din com. Şerbănești, 
avind 672 fam., sai 2072 suf. ; 
5 biserici, deservite de 1 preot 
paroh, 2 preoți ajutoare, 6 cîn- 
tăreți, în plus 2 preoți. 

Parohia Costeşti, cu biserica 
catedrală Adormirea - Maicei - 
Domnului, compusă din cătunul 
'după apa Costeștilor, cătunul 
după apa Bistriţa și Bogdănești, 
pendinte de com. Tomșani, avînd 
559 fam., saii 1870 suf; g bi- 
serici, deservite de 1 preot pa- 
roh, 2 preoţi ajutoare și 5 cîn- 
tăreţi, în plus 2 preoți. 

Parohia Bărbăteşti, cu bise- 
rica catedrală Intrarea-în-Bise- 
rică. Are 470 fam., saă 1555 

sufi.; 3 biserici, deservite de 1 

preot paroh, 1 preot ajutor şi 

4 cîntăreţi, în plus 1 preot. 
Parohia Podeşti, cu biserica 

catedrală Sf. Treime. Are 308 
fam., sait 1007 sufl.; 3 biserici, 

deservite de 1 preot paroh şi 
2 cîntăreți,.în plus 1 preot, 

Parohia: Bărsești-Petrari, cu 

biserica catedrală Sf.. Voevozi, 

compusă din "căt. Costeşti, Pe.. 

trari-d.-s., Negrulești și comuna 

Birzeşti. Are 432 fam., saii 1322 

sufl.; 2 biserici,-deservite de 1 

preot. 

Parohia Alateeşti- Petrari-de- 

os, cu biserica. catedrală Cu- 

vioasa-Paraschiva, compusă din 
com. Petrari-d.-j., Birlogul, Ma- 

halalele-Moteşti și Ogrezul pen- 

dinte de com, Petrari-d.-s:, la 

'2 kil. departe în toate direcțiu- 
nile. Are 474 fam., sai 1480 

sufi.; 5 biserică, deservite de 1 

preot paroh, 1 ajutor și 4 cîn- 
tăreți, în plus 1 preot. . 

Parohia Dobriceni, cu bise- 
“fica catedrală Sf. Nicolae: și 

* Ioan Botezătorul, compusă: din 

com, 

reşti, la 10 kil. departe în toate 

direcțiunile de cele-Valte cătune, 

avînd 539 fam., saii 1837 sufl.; 
5 biserici, deservite de 1 preot 

5695. darele Piclionar Ueozrajre. Vol. 44 
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paroh, 2 ajutoare și 4 cîntă- 
reţi. 

Cozia, com. rur., în partea de 
“N. a plășei Podoleni și a ju- 
deţului Fălciii și în hotarul de S.- 
E. al județului Iaşi. E situată 
pe un platoii între dealuri, de 
a dreapta rîului Jijia, avînd la, 
stinga codrul Coziei și al Baz- 
găi. Este formată din satele: 
Cozia și Petcu, Suprafaţa co- 
munci e de 3539 hect., din care 
925 hect. pădure; pămîntul lo- 
cuitorilor e de 425 hect. şi so 
aril și vatra satului Cozia de 
30 hectare. 

Are o populație de 224 fa- 
milii, sai 719 suflete, din cari 
180 contribuabili. Printre locui- 
tori sunt 11 Unguri și 1 Grec, 

În mijlocul satului se află 
casa proprietăţei. 

Satul Cozia, după tradițiune, 
e foarte vechii și a fost pro- 
prietatea Hatmanului Răducanu 
Rosetti, şi în urmă a răposatului 
C. Adrianopol. Biserica ce re- 
făcută de la 1874 de către pro- 
prietarul moșiei; este deservită 

de 1 preot și 2 dascăli. Două 
șosele trec: prin comună, una la 
N,. spre lași și. alta spre S$. 

către tirgul Răducăneni. 
Două ape udă teritoriul co- 

munei: Cozia, care trece prin 

sat și riul Jijia, pe hotarul de 
E. al moşiei, 

Budgetul comunei are la ve- 
nituri 2747 lei, iar la cheltueli 
2310 lei și 12 bani, 

Vite: ş10 vite mari cornute, 
40 cai, 952 oi. 

mănăstire, jud. Vilcea, 
numită la început Nucetul, în- 

temeiată de Mircea-cel-Bătrin, 

la anul 1386. 

Ia interiorul bisericei, d'asu- 

pra uşei, unde sunt portretele, 

este o inscripție din anul 1705, 

cu următoarea coprindere :   
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câceastă sfinti şi Dumnezeiască bi- 
serică, unde se prăznueşte hramul prea 
sfinte! şi incepătoarei de vieaţă Troiță, 
este zidită din temelie de Blagocestivul 
răposatul Domn Mircea-Voevod-cel-Bă- 
trin, la cursul anilor 6894, careo aii în- 
frumuseţat în liuntru cu tot felul de 
podoabe, și afară întărind-o cu venitust 
pentru chivernisirea ct, şi pentru multă 
vreme a trecuţilor ant, fostu-şi-aii perdut 
podoabele cea de a zugrăvelei, Şi vă. 
zind-o stricată, cinstitul și de bunul neam, 
Dumnealut Jupan Şerban Cantacuzino 
biv vel Paharnic, feciorul spătaruluY Dră- 
ghicii, îndemnatu-s'ai de Dumnezeiasca 
rivnă de o aii zugrăvit precum se vede 
pentru a Dumnealui şi a răposaţilor pă 
rinților DumnealuY vecinică pomenire, 
în zilele prea luminatului și Inălţatuluf 
Domn lon Constantin B. Bas, Voevod, 
fiind păstor ţăret Prea sfinţi:ul Mitropo- 
lit kyc Teodosie, leat 7213. Nastavnie 
fiind Serafim leromonah. 1 pisah Preda i 
snvi ego Ianache Sina Mihaila Zugravi», 

Biserica își păstrează forma 
sa primitivă din timpul lui Mir- 
cea-cel-Bătrin. 

Portretele sunt: la dreapta, 
Mircea-V oevod cu înscripțiunea: 

„ «Io Mircea Voevod ctitor i jivo- 
nacelnic sfetia Troiţe» ; lingă el 
fial săi Mihail-Voevod, ambii în 
costum de cavaleri, cum se văd 

și la Curtea-de-Argeș, La stînga: 
jupîn Drăghici Cantacuzino vel 
Spătar, jupiniţa Păuna, jupin 
Șerban Cantacuzino vel Pahar- 
nic, jupîniţa Andriana, jupiniţa 
Maria, _ 

In interiorul bisericei se află 
două morminte la dreapta cum 
intri; unul al lui Mircea-cel-Bă- 
trin, peste care se află o lespede 

“roasă de timp și ștearsă de oa- 
meni. Din inscripția săpată pe 
dinsa abia se poate citi un S, 
adică 6000, de sigur prima cifră 

a anului cind a răposat marele 
Domn romîn. | 

«Cinci veacuri întregi —— scrie 
d-l Gr. G. Tocilescu, profesor 
universitar, după care împrumu- 
tăm aceste amănunte — oamenii 
aii bătut şi călcat cu picioarele 
lespedea, care acopere oasele e- 
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roului de la Rovine; s'a şters 

numele lui de pe dinsa și poate 

cel din urmă semn ce a mai ră- 

mas se va șterge în curind sub 

tălpile ucigașilor. (Mănăstirea 

Cozia s'a prefăcut în temniță)». 

Alături cu Mircea-cel-Bătria, 

odihnește Tudora, mama lui Mi- 

haiă-Viteazul. Se știe, că ea fă- 

cindu-se călugăriță sub numele 

de Teofana, a venit la mănăs- 

tirea Cozia, în timpul cînd fiul 

săii se războia în Ardeal, şi, drept 

recunoștință pentru îngrijirile 

ce a primit aici, lăsă mai multe 

moșii danie mănăstirei. Ca cti- 

toră ea se înmormintează ală- 

turea de Mircea. Inscripțiunea 

de pe dreapta e încă citeață. 
Afară, în tinda, bisericei, este 

un scaun făcut de gips cu marca 

bizantină; tradiția zice că în a- 

cel loc ar fi incastrată o inscrip- 

țiune cu litere latine. La spa- 

tele altarului se văd săpate pe 

o cărămidă trei nume și leatul 

7173. În curte mai sunt cite-va 

fragmente de inscripţiuni. 

Pe peretele interior al para- 

clisului din foișor se citește o 

altă inscripțiune slavonă, săpată 

în piatră, cu data 7012 (1504), 

din care se vede că Egumenul 

Eromonah Amfilofie a făcut a- 
cel paraclis în zilele lui Mihnea- 

Voevod și ale Mitropolitului kir 
Serafim. 

In biserica de la Cozia —gă- 

sim într'o scriere a Părintelui 

Musceleanu —s'a întîmplat un 

incident foarte trist: Pe cînd 

Radu Vodă de la Afumaţi se 

afla în biserică la cununia fiului 

săii Vlad cu Despa, fata lui Dră- 

gan Postelnicul, în timpul cînd 

preotul pusese pe fruntea mi- 

rilor cununiile, un om de o 

talie înaltă, cu o căutătură 

pătrunzătoare, străbătu mulți- 

mea, însoțit de mai mulţi oa- 

meni arimaţi, Era Neagoe, unul 

dintre boeri.   

120 

«Ei îmi îndeplinesc jurămîn- 

tul» zise el. «Moarte trădători- 

lor». Și înfipse cuțitul în coas- 

tele lui Drăgan, zicînd: 

«lacă răsplata trădătorilor !» 

« Sub zidurile mănăstirei Cozia 
— spune d-l George I. Lahovari, 

secretarul “general al «Societă- 

ței Geografice Romine», în con- 

ferința ținută înaintea Socictă- 

ţei — ai trecut nenumărate oștiri 

de toate naționalităţile: Turci, 

Nemţi, Unguri, Ruși, Eteriști, 

etc. Sub zidurile Coziei și în 

năuntrul mănăstirei ai curs și- 

roae de sînge omenesc care a ro- 

şit undele spumeginde ale bătri- 

nului rii; biserica a fost jefuită, 

mormintele marilor domni ai 

fost profanate şi ecoul munți: 

lor a repetat în nenumărate rin- 

duri urgia armelor tunătoare, 

jalea. și strigătele nevinovatelor 
victime.» 

«In secolul trecut, și în prima 

jumătate a secolului actual, mă- 

năstirea Cozia a servit de adă- 

post numeroaselor familii din 

Craiova, R.-Vilcea şi restul Ol- 

teniei, cari se întăreaii în mă- 
năstire -contra invaziunei ban- 

delor Turcești. Aşa s'a întîm- 

plat între altele și la anul 1739 

în războiul dintre Imperiali şi 

Turci, cind acești din urmă pă- 

trunseră pănă la Cozia, jefuind 

și prădind tot ce le venea în 

“cale și luară robi familiile refu- 

giate. în mănăstire, între cari și 

pe familia Jienilor, din care s'a 
tras vestitul haiduc Jianu.» 

«La 1788, Turcii ajutaţi dear- 
mata romină condusă de Nico- 

lae Maâvrogheni- Vodă, bătură 
aci, la Cozia, pe prințul Coburg 
şi îl siliră să reintre în Ardeal.> 

«Mai tirzii, în vara anului 

1821, după uciderea lui Tudor 

Vladimirescu și înfringerea Ete- 
riştilor, de către trupele turcești, 

la Zăvideni și Drăgășani, Ipsi- 

lante, urmărit de Turci, se re-   
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. fugiă în mănăstirea Cozia şi de 

aci trecu îu Transilvania; atunci 

mănăstirea și familiile refugiate 

acolo şi prin prejur deveniră 

prada zavergiilor şi în urmă a 

Turcilor, cari deteră foc mănă.- 

-stirei, desgropară sfintele mor- 
minte ale lui Mircea și altor 

Domni, crezind a găsi într'în- 

sele comori ascunse şi comi- 

seră tot felul de grozăvii. As- 

tăzi: se văd încă sfintele icoane 

împușcate și zgiriate și ochii 

sfinților scoși de pistoalele și 
iataganele acestor păgîni.» 

«Pe la 1846, Domnitorul Bibes- . 

cu procctă și începu reparația” 

mănăstirei și ridicarea de palaturi 

domneşti ca cele de la mănăs- 

tirea Dealul de lingă Tirgoviște. 

Evenimentele 'din 1848 și ab- 

dicarea lui Bibescu avură drept 

rezultat ca. lucrările să înceteze 

și zidirea începută să se rui- 

neze înainte de a fi terminată, 

In anul 1879, mănăstirea lui 

Mircea-Vodă, Cozia, fu trans- 

formată în penitenciar, sucur- 

sală a Ocnelor-Mari. In anul 

următor, 1880, clopotele mă- 

năstirei, acele clopote istorice 

cari purtaii marca bătrinului Voe- 

vod și cari în curs de ş vea- 

curi de-a rindul îngînară glasul 

lor de aramă cu zgomotosul 

murmur al Oltului, aii fost trans- 

portate la mănăstirea Argeşu- 

lui, iar odoarele cele mai pre- 

țioase s'aii adus parte la Episco- 

pia de Rimnic, parte la Muzeul 

„de Antichității din București.» 

«Astăzi vechia și istorica mă-. 

“năstire a Coziei este prefăcută 

în pușcărie și într'insa se adă- 

postesc peste 200 făcători de 

rele. Mănăstirea Cozia, prin amin- 

tirile sale istorice, prin neiîntre- 

cuta sa pozițiune merita o soartă 

mai bună! Nemuritorul Gr. Ale- 
xandrescu a imortalizat acest sf. 

locaș prin cunoscuta sa baladă: 

«Umbra lui Mircea. la Coziar:



COZIA 

Ale turnurilor umbre, 

Peste unde staii culcate, 

Către țărmul din potrivă 

Se întind, se prelungesc 

Ş'ale valurilor mîndre 

Generaţi! spumegate, 

Zidul vechiă al mănăstire! 

In cadență îl izbesc!» 

Există o versiune, că mănăs- 
tirea Cozia s'a zidit de Mircea 
pe urmele unei alte biserici, fă: 
cută de moșul săi Tugomir Ba- 
sarab. Lucrul nu poate fi ade- 
vărat. Legenda spune că Mir- 
cea, vrînd să-și răzbune pe Un- 

guri pentru multele neajunsuri 
ce'i făccai, într'un război, prin 

apropriere de Cozia, fiind în- 

vins, adormi pe locul unde este 

astăzi mănăstirea Cozia şi văzu 

în vis icoana Sf. Treime. Incu- 
rajat, sc luă cu armata sa după 
Unguri, străbătînd munţii des- 
pre V. de Cozia şi-i învinse la 

Muntele Pasărea, iar pe locul 
unde adormise, puse de zidi mă- 

năstirea, așezind altarul unde 

văzuse icoana. 

Petru Cercel, zidi, în afară 

de. mănăstire, la bolniță, în a- 

nul 1584, o bisericuţă de că- 

rămidă netencuită, în stil bizan- 

tin, de o perfectă acurateţă. In 

năuntrul. ei se află mormîntul. 
lui Marcu-Vodă, fiul săi. 

Cozia, virf de munte, din culmea 

Cozici, jud. Argeșul, pl. Loviș- 

tea. Are o înălțime de 1677 m. 

d'asupra nivelului mării. 

Cozia, altă. (Vezi Sang, jud. 
Ilfov). 

Cozia, parte din moşia Dulceni- 
Sfintul-Spiridon, ce-i zice şi Că- 

lugăreasca, fostă proprietate a 

Statului în comuna Belitori, ju- 

dețul Teleorman, pe care aii 

fost împroprietăriți însurățcii în 
- 1880. Acestei părți îi zice și 

Cozia, fiind-că a ţinut de mă- 
năstirea Cozia. 
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Cozia, pădure, pe moșia Cozia, 
în partea de S.-V. a comunei 
Cozia, pl. Podoleni, jud. Fălciă, 
Are o suprafață de 925 hect. 

Cozia, zirii, izvorește din par- 
tea de V. a comunei Cozia, pl. 
„Podoleni, judeţul Fălciii; trece 
prin satul Cozia, curge spre E. 
şi se varsă în riul Jijia. 

Cozia - Belitori, moșie, în jud. 
Teleorman, pl. Tirgului, com. 
Belitori, fostă proprietate a sta- 
tului. Forma un trup cu mo- 

şia Depusa.: S'a vindut în 1882 
d-lui G. Gănescu, care a cum- 

părat-o pe seama citor-va locui- 

tori din Belitori. Intinderea a- 

"cestei moşii este de 234 hec- 

tare. 

Cozieni (Moşeşti), că, al co- 
munci Bălănești, jud. Buzăi. E 

situat pe malul stîng al rîului 

Sărăţelul. Are 380 locuitori, cari 

locuesc în 88 case. Se sub-di- 

vide în două: Cozieni-d. . și 

Cozieni-d. că 

Cozieni, saz, judeţul Ilfov ; face 

parte din com. rur. Piteasca- 

Pasărea, pl. Dimboviţa. Este 

situat la N. de Pasărea, pe ma- 

lul stîng al văci Pasărea, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
$8 hect., proprietatea locuitori- 

lor,: cu o populaţie de 245 su- 
flete. | 

Are o biserică, cu hramul 

Adormirea, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț; o școală mixtă, 

frecuentată de 3 elevi și 4 eleve, 

cu întreţinerea căreia statul chel- 
tuește anual 1404 lei, 

Are 1 eleștei. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 

130 şi al celor mici de 531. 

Acest sat şi-a luat numele 

de la locuitorii săi, cari ai fost 
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aduși aci de la mănăstirea Co- 

zia, unde, în vremile trecute, 

se afla robi. 

Din toţi locuitorii, + numai 9 
sunt Romîni. 

Cozieni, vechie prea cătunulu? . 

Valea-lepii, din com. Bălănești, 

jud. Buzău, 

Cozieni, fost schit, în jud. Buzăi, 

comuna Bălănești, căt. Cozieni, 

“fost metoh al Episcopiei, iar 

acum biserică de mir. El a 

fost fondat de Episcopul Che- 

zarie. Frontispiciul este acesta : 

cAcest Dumnezeess locaș ziditu-sta 

din început, la anul 1834, Maiii 24, is- 

prăvitu-s'a la anul 1835, Decembre 1o, 

întru cinstea şi lauda Adormirel prea 

Sfintei de D-zeii născătoare și pururea 

fecioara Maria, în zilele prea înălțatu= 

lut nostru Domn a toată ţara romi- 

nească Alex, Demetru Ghica, Episcop 

Buzăului Chir Chesatrie,» 

Biserica e frumoasă și încă 

se conservă bine, 

Cozieni (Vatra-Schitului-), p20-. - 
șie, în jud. Buzău, com. Bălă- 

nești, căt. Cozieni, proprietatea 

statului, pendinte de Rătești, 

Arc 130 hect. 

Cozieni (Virful-), cozină, jud, 
Buzăii,: com. Bălănești, cătunul 
Berceşti, parte cultivabil, parte 
pădure. 

Cozieni-Tihuleşti, zpoșie, în jud. | 
Buzău, com. Bălănești, propric- 

. tatea statului, pendinte de me- 

tohul . Cozieni și de Episcopia 

„Buzăului. Are aproape 600 hec- 

tare, din care 184 arabile și. 

este despărțită în două sfori: 

Tihulești-Cozieni și Sforile-din- 

Bălănești ; sunt 416 hect, pă- 

dure, formată din sforile : Aluni- 

şul, Cozieni, Moșești, Turburea, 

Facăianca, Birza, Talpa și Teișul. 

Cozii-de-Jos (Capul-);pzu7e, al
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satelor Vidra, Tichirişul şi Căli- 
manul, jud. Putna. 

Cozii-de-Sus (Capul-), punte, al 
satelor Găurile, Purcei și Secă- 

tura-Părosul, jud. Putna. 

Cozla, izvoare minerale, în jud. 
Neamţu, situate aproape de ca- 
pătul S..E. al muntelui Cozla, 
de ambele părți ale unei ripi 
formată de scursoarea apelor 
pe acest povirniș, ocupînd o 
întindere de zo m. 

In Martie 1882, dr. Predescu 
fiind chemat pentru o consulta- 
țiune la un inginer, acesta i-a pre- 
zentat o probă de un depozit 
strîns de pe coasta dealului Cozla. 
Dr. Predescu a văzut că este un 
depozit mineral-salin și conchise 
că în acea regiune trebue să e- 
xiste şi vre-un izvor. După cite-va 
zile de cercetare, dădu peste 
5 izvoare, a cărora apă era de 
un gust salin-amar. D-sa făcu 
o analiză calitativă împreună cu 
un farmacist din Piatra. Con- 
siliul comunal precum şi con- 
siliul de igienă al județului fiind 
sesizate, numiră o comisiune 
compusă din d-nii: Dr. Aposto- 
lide, Dr. Predescu, farmacistul 
Camner senior și inginerul I. 
Ravici, care să se ocupe cu 
lucrările preliminare privitoare 
la regularea și izolarea surse- 
lor, la constatarea compozițiunei 
și proprietăților chimice ale a- 
pelor, precum și la efectul lor: 
din punctul de vedere terapeu- 
tic. Rezultatul comisiunei fiind 
dintre cele mai favorabile, Con- 
siliul de higienă decide a se 
încredința analiza chimică com- 
plectă, cantitativă şi calitativă, 

d-lui Prof. Poni, care, în Septem- 
bre 1882, făcu chiar la locul 
de unde izvoresc aceste ape o 
analiză . calitativă, iar analiza 
cantitativă a făcut-o în Labora- 
torui Chimic din Iași.   

D. P. Poni a' găsit ş izvoare 

deosebite (acum sunt șease), pe 

care le-a însemnat cu No, 1—3. 

Izvorul No. 1 se află de de- 
subtul unei stinci de gips, la 
partea cea mai înaltă a rîpei 
(și poate fi considerat ca inter- 
mediar între grupa izvorului 

" eșite din conglomerate și acelor 
cșit din gipsul salifier). Izvo- 
rul No. 2 se află la ciți-va m. 
mai jos: de cît No. 1. Izvorul 
No. 3, mai jos de cit No. 2 
(și este cel mai bogat în sub- 
stanțe minerale din toate izvoa- 
rele ce ies din gipsul salifer). 
No. 4 se află la aproape ace- 

eași înălțime ca No. 1 (şi este 

cel mai bogat în substanțe mi- 

nerale dintre izvoarele ce ies 

din conglomerat); No. ş la 

aceeași înălțime cu No. 3; iar 

No. 6, mai'jos. | 

Deosebirea izvoarelor provine 

de la structura terenurilor ce con: 
stituesc dealul Cozlei. 

Izvorul No. 1: Apa acestui iz- 

vor € limpede, incoloră, inodoră; 

are un gust sărat și puţin cam 

amar, lăsînd tot-da-una și un 
gust de cocleală. 

Densitatea ei este de 1,0109 

la temperatura de 17” C. Hir- 

tia de turnesol precum și hiîr- 

tia de Curcuma nu-și schimbă 

coloarea. Apa cuprinde acid: 

carbonic liber, clor, acid sulfa- 

ric, calciii, magneziii Și natriii 

în cantități mari; caliă, litiu, 

fer, mangan, aluminiit, stronțiii- 

acid-boric, brom, iod în canti- 

tăți mici. Cantitativ, în 1000 

gr. de apă, s'a găsit: 

Clor: 3,38684; brom:0,00076; 
iod: urme; anhidrită sulfurică: 

3,5575; anhidrită carbonică to- 

tală: 0,4449; anhidrită  bori- 

că: 0,0010; anhidrită silicică: 

0,0038; oxid de calciu total: 

0,8247; oxid de calciii în serii 

solubile : 0,6838; oxid de stron- 

ţii: 0,0014; oxid de magne- 
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zi: 1,3043; protoxid de fer: 

0,00036; protoxid de mangan: 

0,0037 ; sesqui-oxid de aluminiu: 

0,0006; natriă: 2,1110: calii: 

0,1191 ; litiii : 0,0062; substanțe 

în stare de sulfați calculate: 

137293; substanțe în stare de sul- 

faţi găsite: 12,5803; substanţe 

organice: nedeterminabile. 

Aceste substanțe pot să fie 

grupate între ele în modul ur- 
mător: 

Carbonat de calciii: 0,2519; 

carbonat de magneziii: 0,0228; 

carbonat de fier: 0,00058; car- 

bonat de mangan: 0,0006 ; sul- 

fat de calciii: 1,6606; sulfat de 

magneziu : 3,871 1;sulfat destron- 

țiă: 0,0024; clorură de natriii: 

5,3693; clorură de caliii: 0,2275; 
clorură de litiă: 0,0194; clo- 

rură de magneziu: 0,0052; bro- 

mură de magneziă: 0,00087; 
iodură de 

borat de magneziii: 0,0014; 
anhidridă silicică: 0,0038; ses- 

qui-oxid de aluminiii: 0,0006; 

suma substanțelor fixe: 11,43805; 
acid carbonic în bicarbonați: 
0,1231; acid carbonic liber: 

0,1986; materii organice: ne- 
determinate, 

Din această analiză, se vede 

că 'apa aceasta cuprinde în acc- 

laşi timp serii solubile de mag- 
neziă şi clorure alcaline; face 

parte din grupa apelor saline 
magneziane cit și din aceea a 

apelor cloruro-natrice. 
Comparind-o cu apele străinc, 

d. P. Poni arată că ca are mare 
asemănare cu cunoscutele ape 
minerale: de la Kissingen, deo- 
sebindu-se numai în următoarele 
puncte: a) Izvorul No. 1 de 
aice, cuprinde o cantitate mai 

mare de sulfat de magnezii de 
cît apa de la Kissingen. 4) 

Apa de la Kissingen e mai 

bogată în carbonați pămîntoși 

de cit apa izvorului No. 1 din 

Piatra. c) Apele minerale de la 

magneziii: urme;
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Piatra sunt cu o 1 aproape 
mai mineralizate de cit acelea 
de la Kissingen. 

Izvorul No. 3: Apa acestui 
izvor este limpede, incoloră, ino- 
doră, foarte sărată la gust și 
mai puțin amară de cit apa de 
la No. 1; la pipăit nu produce 
nici o impresiune particulară, 
Densitatea = 1;0209, la 180 C. 
Apa fiind turburată degajează 
mici bule de acid carbonic liber. 

Substanțele constatate prin a- 
naliza calitativă, în mari canti- 
tăți, şi a cărora existenţă a fost 
constatată chiar la izvor, sunt: 
clor, acid sulfuric, acid carbonic, 
calciii, magneziii și natrii; în 
cantităţi mai mici: calii, litiu, 
fier, mangan, aluminiii, stronțiti, 
acid boric, brom, substanţe or- 
ganice şi iod. Analizată can- 
titativ, 1000 gr. de apă conţine: 
clor: 13,7881; brom: 0,0010; 
iod: urme; anhidridă sulfurică: 
3;4991; anhidridă carbonică to- 
tală: 0,4713; anhidridă bori- 
că: 0,0025; anhidridă silicică: 
0,0048; oxid de calciii total: 
1,5014; oxid de calciii solubil: 
1,3397 ; oxid de stronţiii: 0,0017; 
oxid de magnezii: 1,2853; pro- 
toxid de fier: 0,0007 ; protoxid 
de mangan: 0,00013; natriii: 
8,1615; calit: 0,3198; litiă: 
0,00065 ; substanțe în stare de 
sulfați, calculate: 33,4263; sub- 
stanţe în stare de sulfați, gă- 
site: 33,3031. 

Elementele găsite în această 
apă se pot grupa în următo- 
rul mod: carbonat de calciu: 
0,2887; carbonat de magneziii : 
0,0081 ; carbonat de fier: 0,091 I; 
carbonat de mangan: 0,00055; 
sulfat de magneziu: 2,3760; 
sulfat de calciă: 3,2535 sulfat 
de stronţiii ; 0,0030; clorură de 
natriii: 20,7586; clorură de ca- 
li : 0,6095; clorură de mag- 
nezii: 1,1611; clorură de litiu : 
0,0039; bromură de magneziă: 
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0,0011; iodură de magnezii: ur- 
me; borat de magneziii , 0,0035 ; 
anhidridă silicică: 0,0048; ses- 
quioxid de aluminii: 0,00013; 
substanțe organice: nedetermi- 
nată; suma substanţelor fixe: 
28 47358; acid carbonic în bi- 
carbonaţi: 6,1318 ; acid carbonic 
liber: 0,2077. 

Rezultă dar că apa izvorului 
No. 3 cuprinde aceleaşi sub- 
stanțe ca și apa No.1, cu deo- 
sebire că proporțiunea sulfatu- 
lui de calciu este aci de două 
ori mai mare, iar aceea a clo- 
rurci de natriă aproape de pa: 
tru ori mai mare. 

Prezența clorurei de magne- 
ziă alăturea cu clorura de caliu, 
face pe d. Poni să admită că 
apele acestui izvor în mersul 
lor subteran aii întîlnit . între 
altele și o pătură de carnalită, 
mineral foarte însemnat din pun- 
ctul de vedere industrial, fiind- 
că slujeşte la prepararea săru- 
rilor de caliii. 

Izvorul No. 4: Această apă 
este limpede, incoloră, inodoră, 
cu un gust curat amar; la pi- 
păit nu lasă nici o împresiune 
particulară. Densitatea ei. la tem. 
“peratura de 16% C. este egală 
c1 1,00651; apa fiind turburată, 
sa constatat prezența acidului 
carbonic liber; e neutră la ac- 
țiunea diverselor reactive colo- 
rate. 

Substanțele ce se află în a- 
ceastă apă, analizate calitativ, 
sunt: clor, acid sulfuric, acid 
carbonic, magneziii, calci, na- 
tri, caliă, litiu, stronții și urme 
de acid boric, aluminiii, fier și 
mangan. Analizată cantitativ, 
în 1000 gr. de apă sa găsit: 
clor: 0,4361; anhidridă . sulfu- 
rică: 3,3412; anhidridă carbo- 
nică totală: 0,4026; anhidridă 
silicică: 0,0066; oxid de calcit 
solubil: 0,5802; oxid de calcit 
în carbonat: 0,0933; oxid de   

COZLA 

stronţiă: 0,0029; oxid de mag- 
neziii: 0,3504; natriă: 0,2204; 
caliii: 0,0420; litiă: 0,0032; an- 
hidridă borică, oxid de fier, 
oxid de mangan și de alumi- 
niit: urme; materie organică: 
nedeterminată; substanţe fixe 
în stare de sulfați: 6,4397; sub- 
stanţe fixe în stare de sulfați, 
calculate: 6,5404. 

Aceste substanțe calculate în 
combinaţiuni himice pentru 1000 
gr. de apă, dait următorul rezul- 
tat: sulfat de magneziii: 3,7652; 
sulfat de calciii: 1,4091; sulfat 
de stronții, 0,0051; carbonat 
de magneziii: 0,1795 ; carbonat 
de calciii: 0,1666; carbonat de 
natriii: 0,5834; clorură de caliit: 
9,0803 ; clorură de litiii: 0,0316; 
clorură de magneziii: 0,0233 ; 
anhidridă silicică: 0,0066; an- 
hidridă borică, oxid de fier, 
oxid de mangan, oxid de alu- 
miniii: urme; substanţe orga- 

“nice: nedeterminate; suma sub- 
stanțelor fixe: 6,2507 ; anhi- 
dridă carbonică şi bicarbonaţi : 
0,1673; anhidridă carbonică li- 
beră: 0,0680. 

Din această analiză rezultă 
că apa 'acestui izvor eo apă 
sulfatată magneziană. D. Poni 
compară această apă cu apele 
străine de Seidlitz, de Seidschiitz 
și de Pulna, însă cantitatea sub. 
stanțelor saline coprinse într'în- 
sa e cu mult mai mică de cît. 
aceea a apelor mai sus numite, 

Izvorul No. 2 are aproape a- 
cecași compozițiune ca apele de 
la No. 3; izvorul de la No. 5 
sunt analoage acelor de la No. 
4, cuprinzind însă și acestea o 
cantitate mai mică de substanțe 
solide în desoluțiune; izvorul 
No. 6 e cel mai slab. 

Efectul terapeutic al acestor” 
ape se bazează pe conținutul lor 
în sulfat de magneziii și clorure 
alcaline, în unire cu sărurile de 
calciti. |



COZLA 

Introduse în organizm, ele ac- 

tivează funcțiunile membranelor 

mucoast, care tapisează trajectul 

digestiv și anexele lui, excită 

activitatea intestinală, mărește 

pofta de mîncare și înlesnesc 

circulațiunea ; deci aceste 'ape 

sunt purgative saline, Doza la 
care se manifestă acţiunea lor 

purgativă, variază după natura 

diferitelor organizme. 

„Boalele contra cărora aii fost 

întrebuințate cu succes aceste 

ape, sunt: boalcle aparatului 

digestiv (în genere), boalele de 

ficat, de splină și ale sistemului 

venei-porte, ast-fel stările dis- 

pcptice (de ingestiune) stările 

de atonie și slăbiciune de sto- 

mac, catarele cronice de stomac 

(cu sait . fâră dilataţiune) şi ca- 
tarele cronice de intestine; din- 

tre boalele ficatului: iperemiile 
(congestiile) ficatului, ipertrofiile 
şi inflamațiunile cronice de ficat, 

icterul cataral și calculele bi- 

liare; iar dintre boalele splinei: 
- inflamaţiunile cronice şi ipertro- 

„ fiile provenite din paludizm. Din- 

tre boalele sistemului venei-por- 
te: emoroidele, 

Instalaţiunea acestor ape se 

află într'o stare încă primitivă ; 

de-abiă în anii din urmă S'au 

făcut vro 250 de trepte care 

sue printre izvoare pe muntele 

Cozla, captîndu-se şi izvoarele. 

Cozla, ramură de munţi, în jud. 

Neamţu, ce se întinde în pre- 

lungirea. munţilor Bistriţei-Mol- 

dave, din dreptul com. Doamna. 

Are ca piscuri mai insemnate: 

Cozla, Piciorul-Cozlei (în partea 

V., 150 m.), Cîrlomanul, Bor- 

zogheanul, Răcioaia și Ruptura. 

Cozla, munte, în jud. Neamţu, 
partea despre N.-E. a oraşului 
Piatra, despărţit prin piriul Cuej- 

diul (și o parte din oraș) de 
muntele Pietricica.   
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-Păturile ce constituesc acest 

munte, sunt atit din punctul de 

vedere mincralogic și stratigra- 

fic, cît şi dintr'acel al virstei, 

cu totul deosebite de acele care 

formează muntele Pietricica, cu 

toate că distanţa între bazele 

lor nu e mai mare de 200 m. 

Cozla e constituită în totali- 

tate din tărimuri salifere, repre- 

zentate prin cîte-şi trele zone. 

La bază saliferul e reprezentat 

prin conglomerate, cari de și nu 

se văd formind bancuri pe loc, 

se pot însă constata că sunt 

reprezentate, prin faptul că gă- 

sim bolovani foarte mari arun- 

cați cu neorinduială. Straturile 

aii fost acoperite de năruiturile 

rocelor ce le transportă, și de 

casele omenești ce se înșiră la 

baza Cozlei și mai sus. De-a- 

supra conglomeratelor zac mar- 

nele și schisturile salifere mij- 

locii. Aceste schisturi, foarte 

sfărimăcioase, sunt vristate cu 

bande destul de groase de gips 

lamelar şi fibros dispuse în stra- 

turi, saii. cu bancuri de gips 

. zaharoid, așezate fără regulă. Pe 

unele locuri, stînca e -mai mult 

gips de' cit marnă; cite odată 

gipsul e colorat în roșu prin 

oxidul de fier, 

Cu cit ne suim mai sus, mar- 
ncle sunt mai tari, g 

puţincază și de la un loc nici 

nu mai există; de aci începe 

zona superioară a formaţiunei 

cu sare, La partea superioară 

a acestei zone marnele alter- 

„nează cu bancuri groase de la 

11/j2—2 metri de un greziii foarte 

dur; aceasta se poate vedea pe 

povirnișul S.-V. al Cozlci, cam 
pe la mijlocul înălţimei. 

Tot în partea despre V., se 

află păturiargilo-lignitifiere, pline 

cu urme de vegetale și animale 
fosile. 

Cozla are o înălţime de 310 
metri, 

ipsul se îm- 

  

COZMEȘTI 

Cozmei (Moara-), moară, pusă 

în mişcare de gîrla Păltinosul, 

com. Dolhasca, jud. Suceava. 

Cozmești, com. rur., jud. Fălcii, 

cam în centrul pl. Podoleni, la 23 

kil. de Huși, formată din satul 

Cozmești, așezată pe văile dea- 

lurilor Blidanului și Dubăsarului, 

mărginindu-se spre N. cu co- 

munele Moșna şi Bohotinul; spre 

S. cu Bunești; spre E. cu Podo- 

leni și spre V. cu Brădicești, | 

Suprafaţa teritorului comu iei 

e cam de 481 hect., iar vatra 

satului de ş7 hect., cu o po- 

pulație de 337 familii, saii 1293 

suflete, din cari 379 contrib. 

Are o biserică vechie, fondată 

la 1795 şi deservită de 1 preot 

şi 2 dascăli; o școală, înființată 

la 1865, frecuentată de 30 elevi. 

Satul se află situat pe propric- 

tatea statului, Ghermănești. Lo- 

cuițorii se ocupă în nare parte 

și cu cultura viilor, cu care sunt 

acoperite dealurile din jurul satu- 

lui. Păduri sunt puţine. Teritoriul 

com. este udat de trei pirae: Coz: 

mești, ce trece prin mijlocul sa- 

tului, formînd o ripă adincă; 

„Moșna, pe partea de E. și Moș- 

nicioara. 

Vite mari cornute sunt 532, oi 

524, cai 140 și porci 226. 

Budgetul este de lei 2952 la 

venituri și de Ici 2474, bani 33, 
la cheltueli. 

Cozmeşti, com. rur., jud. Vasluiii, 

pl. Stemnicul, la N.-V. de: ora- 

şul Vasluiii, şi la o distanţă de 

19 kil. de Negreşti reşedinţa 
plăşei. 

Este formată din satele: Coz- 

meşti, Hordileşti, Fistici şi Bă- 

leşti, pe o întindere de 410$ 

hect., din cari: 1001 hect. pă- 

dure și 66 hect. vie ale pro- 
prietăței, iar 1792 hect. sunt ale 

locuitorilor. Are o populaţie 

de 351 familii, sai 1745 suflete,



COZMEȘTI 

din cari 93 țigani, 6 evrei și 
I german. 
Această comună e udată de 

piriul Stemnicul, care curge de 
la N. spre S., trece mai prin 
mijlocul comunei, primind în 
stinga, pe teritoriul ei, piraiele: 
Ruginoasa, Valea-Merilor, Valea. 
Munteanului, iar în dreapta Fi- 
stica; care şi ea primește aflu. 
enţi: Băleşti, Ripa și Prisaca, 
apoi ese de pe teritoriul acestei 
comune. 

Are o şcoală; 4 biserici, cu 
4 preoţi și 6 cîntăreți;: 4 ctr- 
ciumi. Comerciul se face de 
8 romini și 10 străini. 

Numărul vitelor e de 1889: 907 . 
vite mari cornute, 408 oi, 137 
cai, 24 capre și 313 rimători. 

Budgetul comunei e de 3760 
lei la venituri și de 3751 leila 
cheltueli. | 

Locuitorii posedă: 77 pluguri, 
122 care cu boi, ş pluguri şi 
46 căruţe cu cai. 

Sunt 575 stupi.: 

Cozmeşti, sar. (Vezi Cozmești 
com. rur., jud. Fălciu). 

Cozmeşti, sas, reşedinţa "com. 
Cozmești, jud. Vasluiu, plasa 
Stemnicul. E situat pe o coastă 
de deal, numită Siliștea-Nouă, 
și în centrul comunei, 

Satul Cozmești spune legenda 
-S'ar fi înființat în urma desființa- 
tului sat Grozești, care era si- 
tuat pe coasta dealului numită 
Siliștea-Veche; însă din cauză că 

"era neîncetat supus încălcărei 
Turcilor şi a Tătarilor, locuitorii 
s'a retras prin alte sate, și nu- 
mai unul numit și el nevoit a 
se retrage în Cozma, rămînind 
acolo, a fost partea de N., prin 
păduri, unde adunind pe lingă 
el rudele sale, a format satul 
după numele lui Cozmești. 

Are o întindere de 1072 hect,, 
din care jumătate sunt ale lo- 
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cuitorilor răzeși; o populaţie de 
75 fam, saă 374 sufi., din cari 
5 fam. ţigani, 1 fam. evrei și 
I german. 

Școala, care s'a înfiinţat în a- 
nul 1866, este frecuentată de 
30 elevi. Este o biserică de 
lemn, făcută de răzeși la 1888; 
este deservită de 2 preoți și 1 
cîntăreţ; o moară; o cîrciumă; 
2 iazuri, 

Numărul vitelor e de 451: 295 
vite mari cornute, 22 cai, 90 

ci și 04 rimători. 

Locuitorii posedă: 21 plu- 
guri, 18 carecu boi șig căruţe 
cu cai. 

Sunt 122 stupi de albine. 

Cozmeşti, zirii, ce trece prin sa- 
tul Cozmești, com. cu același 
nunie, jud. Fălciă, pl. Podoleni, 
unde, formînd o ripă mare, se 
varsă în piriul Moșna, care 

trece tot pe teritoriul acestei 
comune. : | 

Cozmeştilor (Dealul-), dea/, în 
partea de V. a com. Cozmești, 
jud. Vasluiă, pl. Stemnicul. 

Cozmita, ppuante, în jud. Neamţu, 
„com. Bicazul, pl. Piatra-Muntele. 
E situat de a stinga riului Bis- 
trița, în prelungirea dealurilor 
Pingăraţi şi Botoşul. 

In privirea: geologică, obser- 
văm că toată sistema văzută în a- 
cest munte, constă din greziuri 
destul de dure, de oare-ce din- 
tr'insele se tae - pietrele pentru 
trotuare, ce se duc la Iași și 
în alte părți ale țărei; granule 
de quarț ce întrec une-ori mă- 
rimea firelor de păsat, și ici- 
colea prin roce se. văd fire roșe 

„de. grenat.. 

Cite-odată greziul schistoid al- 
ternează cu schisturi argiloase 
și mornoase, fragmente de căr. 
buni împestrițează rar roca. 

Aceste depozite sunt cunos- 

  

  

CRACALIA 

cute în Carpaţii Bucovinei și ai 
Maramureșului sub numele de 
greziurile cu exogyra columba 
și hierogiifi, cari aparțin cre- 
taceului superior, asemănîndu-se 
cu depozitele plaenerului su- 

_perior, 

„Determinarea virstei a făcut-o 
rep. Profesor Gr. Cobilicescu, 
luînd în seamă caracterele pe- 
trografice și architectonice, căci 
fosile nu s'a putut găsi, 

Depozitele cu exogyra for- 
mează munții ce mărginesc de 
ambele părţi valea Bistriţei, 

Cracalia, sa, numit din vechime 
Popeni - Mavrodin, pe moşia cu 
aceeași numire, com. Cordăreni, 
pl. Prutul-d..s., Jud. Dorohoi. 
Are 66 familii, sau 268 suflete. 

Are o biserică de lemn Și 
tencuită, cu hramul Sf, Mihail și 
Gavril; este făcută de săteni, cu 
ajutorul fostului proprietar Cra- 
calia; acum este închisă fiind 
aproape ruinată, 

Sătenii împroprietăriți ati 64 
hect. S1 arii pămînt; iar pro- 
prietatea 128 hect, 90 arii cîmp. 

Ilotarele moşiei sunt cu: Li- 
veni-Sofianul, Trestiana şi Vir- 
coliciul. 

Cracalia, dea, pe moşia și co- 
muna Lătăi, plasa Coşula, jud. 
Botoşani. - . 

Cracalia, dea/uri, în jud. Boto- 
şani, partea de N.-E., pe terito- 
riul comunelor Comîndărești şi 
Riînghilești, 

Cracalia, za/e, jud. Botoşani, pe 
teritoriul moșielor Ciornohalul, 
comunele Ringhileşti, Pogoreşti, 
și Comiîndărești, printre dealu- 
rile Cracalia, 

Cracalia, va/z, pe moşia şi co- 
muna Lătăi, plasa Coşula, jud. 
Botoșani,



CRACATIȚA 

Cracatiţa, dea/. Vezi Murgeni- 
lor (Dealul-), jud. Vaslui. 

Cracăul, ziriă, judeţul Neamţu, 

numit ast-fel de la mulțimea 

cracilor ce face în curgerea lui. 

Izvorește tocmai din ramura 

muntelui Domesnicul, hotarul 

comunei Călugăreni, pl. Piatra- 

“Muntele ; curge strecurindu-se 

prin îngustişul ramurei muntelui 

Măgura (Fundul - Romănesei), 

Văraticul și. Crăcăoani de opar- 

te, iar de alta a muntelui Jurca 

(Giurca), Doamnei (din com. 

Hangul), Crăcăul-Negru, şi Ne- 

grești (pe dreapta, udind şo- 

scaua Magazia și Crăcăoani, 

(din com. Crăcăoani), în josul 

căruia începe a se ramifica pe 

o distanță de 5if kil., formînd 

mai multe insulițe ce se întind 

în spre V., în direcțiunea N.- 

S. şi paralel cu șoseaua naţio- 

nală judeţeană Piatra-Neamţu, 

ce intră pe teritoriul comunei 

Bodeşti-Precistei (cu 21/2  kil. 
mai în susul satului Oșlobeni), 

pe care-l udă în partea despre 

V. și S$. De la Oșlobeni, piriul 

îşi schimbă direcțiunea spre 

S.-I:., traversind şoseaua, rami- 

ficat pe o distanță cam de 

3 kil. și scoborindu-se pe po- 

dișele și șesurile ce sc întind 

spre Li. şi S. ale comunei Do- 

breni pănă în susul satelor Po- 

pești și Căciuleşti, printre care 

trece ramificat pe o lungime de 

6 kil., udind satele Conţeşti și | 

Girovul, în josul căruia, după 

o curgere regulată numai de 2 

kil. se ramifică din noii (pe o 

lungime de 4! kil.), trecînd 

ast-fel printre satele Doina şi 

Dăneşti pănă la tăcerea drumu- 

lui comunal Izvoarele - Bahua. 

De aci întră pe teritoriul conmu- 

nei Roznovul; udă șoseaua Slo- 

bozia şi se varsă în riul Bis- 

trița, la jumătate de cale între 

șoseaua Roznovul și Zănești,   
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în faţa kil. 39 al șoselei mixte 

Bacăii-Piatra, Primeşte în dra- 

mul săi, pe dreapta: piraiele 

Crăcăiașul, Cracăul-Negru unit 

cu Cracăul-Alb, Schitul-Horaiţa, 

piriul Negrești (unit cu Almașul 

și sub-afluenții acestuia), Izvo- 

rani, Izvoarele; iar pe stinga: 

piraiele Valea-Mare, Valea-Pri- 

săcci, Căluiuşul, (împreună cu 

sub-afluenţii săi). 

Cracăul-Alb, pirizaş. Vezi Cra- 
căul-Negru, pîriă, în com. Cră- 

căoani, pl. Piatra-Muntele, jud. 
Neamţu. 

Cracăul-Negru, saz, în comuna 

Crăcăoani, pl. Piatra-Muntele, 

jud. Neamţu. 

Are o populaţie de 156 fu- 

milii, saii 740 suflete, dintre cari 

354 sunt bărbaţi, 356 femei; 

sunt 372 necăsătoriți, 304 că- 

sătoriţi, 62 văduvi, 2 divorţaţi. 

Ştii carte 48 persoane, 692 nu 

știi, 

În „acest sat se află: o şcoală 

frecuentată de 57 elevi; 1 piuă 

pentru făcutul sucmanilor; iar 

în apropiere cariere de var și 

piatră. 

Cracăul - Negru, dea/, judeţul 

Neamţu, ce se prelungește din 

ramura muntelui Muncelul, per- 

pendicular spre N., între piriul 

Muncelul și piriul Schitul-Ilo- 

raiței, la E. satului cu ace- 

lași nume, pe teritoriul comunci 

Crăcăoani, pl. Piatra-Muntele. 
Este 

brazi, 

Cracăul-Negru, firiiaş, judeţul 

Neamţu. Izvoreste dintre rami- 

ra muntelui Biserica și ramura 

munților Doamnei, hotarul co- 

munci Buhalniţa, pl. Piatra-Alun- 

tele ; curge în direcţiune N.-E, 

pe teritoriul comunci Crăcăoani, 

  

  

acoperit cu păduri de   

CRACIC-CEAIR 

a satului Cracăul- Negru, pi- 

riul Cracăul-Alb (care ese din 

ramura Doamnei); se varsă în 

pîriul Cracăul, drept în fața sa- 

tului Magazia. 

Cracăului (Valea-), va/2, jud. 
Neamţu, formată în tot lungul 

piriului Cracăul, de la satul 

Magazia și pănă la vărsarea lui 

în riul Bistrița. In partea sa 

centrală face legătură prin o 

serie de alte văi şi podișe cu 

șesurile Birgăoanilor, iar în spre 

$. cu şesurile Mărginenilor și 

valea riului Bistriţa. 

L.ocalitățile ce se află situate 

pe întinderea sa, sunt: satele 

Magazia, Crăcăoani, Oşloheni, 

Budești-Precistei, Corni, Malul, 

Căciulești, Verșăști, Conţeşti, 

Girovul!, Boţești, Doina, Dănești 

şi Slobozia. 

Are o lungime de vro 41 

kil, şi o Lăţime variabilă de la 

if pănă la 2 m. 

Craci, Graf, (prival), în jud. Ia- 

lomiţa, pl. Borcea, com. Călă- 

raşi- Vechi, 

Craci-Ruşilor, zise, în judeţul 

Muscel, comuna Băjeşti, plasa 

Rîurile. 

Cracic-Ceair, vaf/e, în jud. Con- 

stanța, pl. Silistra-Nouă, pe te- 
ritoriul comunelor “rurale Hai- 

ran-Chioi și Bairam-Dede, că- 

rora le servește ca hotar des- 

părțitor; pleacă din dealul Bai- 

ram-Dede; se îndreaptă spre 

N. într'o direcţiune generală de 

la S.-lE. spre N.-V.,; trece prin 

satele Malcoci şi Sarapcea-Cara- 

Aci, şi, după un drum de Skil., 

se deschide în valea Borugea, 

pe dreapta, în fața satului Bo- 
rugea. Malurile sale sunt aco- 

perite prin unele locuri cu pă- 

duri. Printr'insa merge un drum 

comunal Borugea-Bairam-Dede. .
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Cracul. Vezi Roșca - Vadul, ju- 
deţul Putna.. | 

Cracul, Zea/, situat la V. de sa- 
tul Godineşti-d.-j., com. Godi- 
nești, plasa Berheciul, județul 
Tecuciii. 

Cracul, /ac, în jud. Ialomiţa-Balta, 
în insula Balta, com. Stelnica, 
spre S. de lacul Perian. 

Cracul-cu-doi-Lupi, deal, la S. 
de com. Cilceşti, plaiul Vulcan, 
jud. Gorj. Se prelungeşte de la 
N. laS.E;e proprietatea locui- 
torilor comunei Cilceşti. IE aco- 
perit de tufăriş. 

Cracul-cu-Gropile, ra7, în com. 
rur. Crainici, din plaiul Cloșani, 
jud. Mehedinţi. 

Cracul-Lat, munte, situat în par- 
„tea de N. a rîului Bistriţa, pl. 
Vulcanul, jud. Gorj. Are o su- 
prafață cam de 280 hect.; se 
prelungeşte de la Îi. la V. Pe 
acest munte e pășune de vite 
şi pădure. [ proprietatea lo- 
cuitorilor comunci Pestișani.: 

Cracul-lui-Drăghiceanu, «deal, 
în jud. Mehedinţi, pl. Cerna. 

Cracul-lui-llie, dea, în com, 
zur. Cătunele, pl. Motrul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. 

Cracul-lui-Petru, zea?, în com. 
rur. Cloșani, pl. Cloșani, jud. 
Mehedinţi, 

Cracul-lui-Petru, dea/, în com. 
rur. Şovarna-d.-j., plasa Cloșani, . 

„jud. Mehedinţi. 

Cracul-Lung, saf, în jud. Me- 
hedinți, pl. Cerna; ţine de com. 
rur, Băseşti, 

Cracul- Muntelui, saș, în jud. 

68495. Alarele Viclionar Geuyrajic. Voi, 17 
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Mehedinţi, pl. Cloşani; ţine de 
com. rur. Ponoarele, 

Cracul-Scoruşului, deal, în co- 
muna rurală Cătunele, pl. Mo- 
trul-d.-s., jud. Mehedinţi. 

Cracul-Scurt, prznte, acoperit cu 
pădure seculară, în com. rur:: 
Ilovățul, pl. Cerna, jud. Mehe- 
dinți, 

Cracul-Stînei, firîă, afluent al 
Săscuţei - lui - Nicorici, jud. Su- 
ceava, 

Cracul-Tăbărţei, dea/, în com. 
rur. Jidoștiţa, plasa Ocolul-d.-s,, 
jud. Mehedinţi. 

Cracul-Țapului, firiiaş, ce iz- 
voreşte din ramura Muntelui-Pie- 
trei și ramura Muntelui-Șoimului, 
în com. Tazlăul, pl. Bistriţa, ju- 
deţul Neamţu ; se varsă pe par- 
tea dreaptă a pirtului Tarcăul, 
după un curs foarte scurt, 

Cracul-Țiganului, dea, în com. 
rur. Cătunele, pl. Motrul-d.-s., 
jud. Mehedinţi. 

Craghia și Carabulea, păduri, 
jud. Brăila. Se mărginesc la E. 
cu japșa Craghia şi iezerul Pa- 
țiul, la S.-V. şi N. cu Dunărea. 
Suprafaţa lor e de 25 hect. E- 
senţă: salcie. 

Craia, gîrli, jud. Dolj, pl. Oco- 
lul, com. Ghercești; se varsă 

- pe dreapta riului Tesluiul, com. 
. Gherceșşti. 

Crainici, com. rur. şi sat, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cloșani, la 
distanță de 46 kil. de orașul 
Turnul-Severin, iar de comuna 
rurală Broșteni de 25 kil. Este 
Situată pe două văi, și anume: 
Valea-Plopului și Valea-Craini- 
cilor, pe unde curge riul Bi- 

X% 
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strița, unit cu al Comăneșştilor, 
care de aci înainte ia numele 
de Apa-Crainicilor, 

Se mărginește: la E. cu co- 
muna Glogova; la S. cu comu- 
nele Iupca şi Bala-d.-j.; la V. 
cu com, Bala-ds. şi la N. cu 
comuna Comănești. Formează 
comună cu satele Sărdăneșşti și 
Valea-Plopului, avind 1000 lo- 
cuitori, din cari 116 contri- 
buabili, cari locuese în 256 
case. 

Locuitorii posedă: 20 plu- 
guri, 56 care cu boi, 6 căruţe 

cu cai, 

Sunt 60 stupi. 

Arc 2 biserici, deservite de 
2 preoți și 4 cîntărcți; o școa- 
lă, “condusă de 1 învățător. și 
frecuentată de 25 elevi; 2 cir. 
ciumi. 

Budgetul comunei are la ve- 

1113 Ici şi la 
cheltueli 738 lei. 

Numărul vitelor în această 
comuni este de 1160: 400 vite 
mari cornute, 460 oi, 20 ca- 
pre, 20 cai și 260 rimători, 

Prin comună trece șoseaua 
comunală-vecinală Floreşti - Ba - 
ia-de- Aramă. Tot aci vine de 
se unește cu această şosea 
a Băci și șoseaua Crăguești- 
Ilovăţul- Rudina-Baia-de-Aramă. 

Văile mai principale sunt: Va- 
lea-lui-Micu, . valea Poiana-Mare, 
Valea - Hotarului, - a-Modanului, 
Valea-Mică, Valea-Mare, Cioa- 
ra, Valea-lui-Novac, Valea-Adin- 
că, Lupa, a-Pojorătului, a-Lim- 
pedei și a-Plopului; iar dea- 
luri mai principale sunt: Mai: 
danul, Culmea-Clăsneștilor, Dea- 
lul-Mic, Cucuiova, al-Lupei, Ca- 
pul - Dealului și Cracul-cu-Gro- 
pile. 

Cracul - Gropilor „și Cracul- 
Tomniţei sunt cunoscute pen- 
tru multele gropi ce se găsesc 
în acest loc și cari, se zice, 
„datează din timpuri vechi de 

Y3
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invaziuni, cînd servea de adă- 
post oamenilor și de ascunză- 
toare obiectelor. 

Mai e de remarcat în com. 
Crainici biserica de zid din că- 
tunul Sărdănești, zugrăvită în- 
tr'un stil vechiă și foarte bine 

reușit, precum și cula ce se 
află lingă dinsa, proprietate a 
Birnazului, asemenea atrăgă- 
toare prin construcţiunea ei. 

Prin Crainici trece apa Crai- 
nici. 

“Crainici, foc izolat, în jud. Te- 
cuciii, unde a fost un tîrgușor, 
la N. de satul Homocea. Acum 
nu se mai văd de cit urme 

de case și locul brăzdat, 
Bătrinii spun că era tirgușor 

sirbesc; de aceea îi mai zic și 
Sirbi, 

Crainici, pădure, în judeţul Me- 
hedinţi, plaiul Cloșani; ţine de 
com. rur, Crainici, în ale cărei 
dealuri se găsesc lignite în can- 
tități mari, mai cu seamă dea- 
Supra satului Sărdăneşti. 

Craiova, oraş, capitala județului 
Dolj, și vechia capitală a fos- 
tului banat al Olteniei. 

Topografia.— Craiova este a- 
șezată pe malul sting al Jiului, 
la 23%48' longitudine orientală 
(Greenwich) şi 44,%19' latitu- 
dine boreală. 

Altitudinea orașului, de asu- 
pra nivelului Mării-Negre, este 
de 135,85 m., la peronul gării. 

Orașul e situat pe un platoii 
și are o privire frumoasă de- 
spre ]ii. 

Țarina orașului Craiova se 
mărginește la N. cu com. Șim- 
nicul, la S. cu com. Balta-Verde, 
Preajba și Coșoveni-d.-s., la V. 
cu com. Cernelile și cu com. 
Bucovăţul, de care se desparte 
prin riul Jiul şi la E. cu com. 
Pielești și Ghercești,   

738 

Trei din 4 părți ale orașului 

Craiova sunt înconjurate de bălți 

şi mlăștini, ale căror emanaţiuni 

întreţin febra palustră, boala de 

căpetenie din oraș, 

Bălţile din jurul Craiovei sunt: 

Craiovița, Geanoglu, ambele le- 

gate, printr'un canal, de Dunăre, 

Din balta Geanoglu iese un pi: 

riiaș, numit Valea-Fetei, 

Mai e de notat eleșteul Cor- 

nițului, legat prin canal cu balta 
Craiovița. 

Până acum un an era și e- 

leșteul Bibescu, în grădina pu- 
blică; azi e desecat. 

In anul 1895, s'a întocmitun 

proect de canal pentru deseca- 

rea bălților, care trebuia să coste 

peste 600.000 lei. Acest proect 

a fost lăsat, de o cam dată, în 

părăsire. 

In anul 1897 s'a elaborat un 

noii proect, pentru un canal co- 

lector, în care să se scurgă 

toate apele din bălți, mlăștini 

şi din oraș, proect, care a și 

fost pus în executare prin an- 

trepriză.  Cheltuelile  execută- 
rei acestui canal, împreună cu 

exproprierile necesare, s'aii ur- 

cat la suma de 170,000 lei, 

din care și judeţul Dolj a con- 

tribuit cu suma de 70.000 lei. 

Bariere şi drumuri. — Intra- 

rea în oraș se face prin 9 ba- 

riere, adică: bariera Vilcea, la 

N.-E.; Gara, București la E.; 

Crucea-de-Piatră, Caracal la S.- 

E; Calafat la S.; Breasta la V.; 

Severinul la NE. și Amaradia 
la N. 

Căile de comunicaţie cari de- 
servesc Craiova sunt: 

Calea ferată Virciorova-Bu- 

curești și Craiova-Calafat. 

Căile naţionale București-Se- 

verin și Craiova-Caracal. 

Căile județene Craiova-Cala- 

fat, Craiova-Bechet, Craiova-A- 

maradia, Craiova-Vilcea, Craio- 

va-Duinbrava, Craiova-Cetatea,. 

  

  

CRAIOVA 

Intreg orașul Craiova este a. 

șezat pe o suprafață de aproape 
1000 hect, 

Numărul stradelor Craiovei 

este de 201, cu o lungime de 

77 kil. avînd o suprafaţă (în 

1897) de 617936 m. p. partea 

căruțabilă și 320000 m. p. tro- 

tuarele, 

Din totala suprafață a stra: 
delor se află pavate: 

Cu piatră cubică 51,903 m. 

p-; cu bazalt artific. 7360; cu 

bolovani 146240 m. p.; nepa: 

vate sunt 412.433 m. p. 

Stradele nu sunt aliniate de 

“loc; din cele 78 kil. de strade, 

nici una nu e dreaptă. 

Este un singur bulevard. S'a 

proectat deschiderea unui noii 
bulevard din strada Conven- 
țiunei pănă la lunca din Mo- 
fleni. 

Orașul Craiova este împărțit 

în trei comisii sau circomscripţii 

şi anume: Circompscripţia 1, de 

galben, circomscrip. a-Il-a, de al- 

bastru și circomseripţia a III-a, 
de roşu. 

Salubritatea orașului lasă încă 

de dorit. Actualmente (1897) e 

un serviciii de curățenie muni- 

cipal, însă nu este suficient ca 

să curețe nici a doua-zecea parte: 

din oraș, — cum recunoaște în- 

să-și administraţia comunală în 

raportul ei pe 1897. 

La sfirşitul anului 1897 a în- 

ceput a se pava un număr oare- 

care de strade, pe o întindere 

aproape 11 Kil. liniari, în valoare 

de 580.000 lei, 

Clidir1.— Craiova este totuşi 

unul din cele mai frumoase o- 

rașe ale Romîniei, datorind în- 

ceputul prosperităţei sale Dom- 

nitorului loan Bibescu, 

In ultimii ani Craiova se în- 
frumușețează din ce în ce mai 

mult. Clădiri nouă se ridică zil- 

nic. Printre cele mai frumoase 

putem cita: Palatul de Justiţie,
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pe strada Episcopiei și Carol C. LONGVs are un rezervoriii de apă, aşezat I, unde se află instalate toate ET LONGINA în strada Abatorului, La-7-Fin- instanțele judecătorești; Banca 
Naţională, pe str. Unirei; Pri- 
măria, pe str. Primăriei, teatrul 

. Teodorini, luminat cu electrici- 
tâte; precum și o mulțime de 

alte clădiri publice ca: liceul, 
şcoala militară, prefectura jude- 
țului, casieria generală, oficiul 
telegrafo-poştal, spitalul mili- 
tar; cazarma artileriei, situată 
Ja bariera Caracalului; cazarma 
de infanterie pe strada Salva- 
torului; cazarma călăraşilor pe 
strada Popa Fărcașiu; cazar- 
ma regimentului de. doro- 
banți pe strada Fei; ca- 
zarma regimentului 26 de do- 
robanți pe str. Catargiu; ca- 
zarma bopipierilor pe str. Epis- 
CAI? Ci" Sabietor ; hala de 
instrucţie pe strada Militarilor, 
comenduirea corpului 1 de ar- 
mată pe str. Solomon; Stabili- 
mentul băilor Societăţei Comer- 
ciale pe str. Mihaii-Bravul; os- 
piciul de alienaţi al biserici 
*Madona-Dudu; arestul (cel noi), 
uzina electrică, etc. ete. 

Afară de aceste case publice, 
în Craiova mai sunt multe case 
particulare. frumoase, cari con- 
tribue: mult la înfrumusețarea 
orașului. 

Grădini publice. — In Craiova 
se află două grădini publice, și 
anume: 

Grădina Bibescu, azi numită 
grădina publică, pe o suprafață 

„de 4 hect. și 800 m. p.; ea-: 
șezată în partea estică a ora- 
șului şi este înzestrată cu sere 
în cari se cultivă şi se intreţin 
tot felul de flori. 

In grădină: se vede o piatră 
votivă, adusă de la Reșca, cu 
următoarea inscripție, pe care 
o reproducem după copia fă- 
cută de d. Gr. Tocilescu: 

I OM 

EX DESI:= 

  

  

  

De citit: 
(ovi) o(ptimo) m(aximo) 
ex desi[d(erio)] 

C(aius) Longus 
ct Longina 

Nomînește: ! 

Lui Joe celui prea bun și 
rea mare după dorință (pu- 
seră acest monument) Caius Lou- 
Sus şi Longina. 

Cea-laltă grădină e Mihaiu- 
Bravul, pe o suprafaţă de 10rşo 
m. p., în centrul orașului. 

Lîngă Craiova se mai găseşte 
şi parcul de la Mofleni, care 
servă de loc de preumblare și 
de distracţie locuitorilor Craio- 
vei. Acest pare e init cu ora- 
șul prin un bulevard, 

Jluminatul.— Orașul este ilu- 
minat cu două sisteme de lu- 
mină, cu lumină electrică și cu 
gaz mineral. 

Lumina electrică a fost ins- 
talată de societatea germană 
«Allgemeine Elektricităts-Gesell- 

“schaft» din Berlin, căreia i s'a 
dat concesiunea pe un timp de 
40 de ani, cu începerea de la 
5 Noembrie 1896. Cu acest sis- 
tem se luminează zona I şi II 
a orașului, prin dovă feluri de 
lampe, adică cu 54 lămpi cu 
arc voltaic, a căror putere de 
lumină este de 1000 lumiînări 
germane, costînd fie-care 963 
lei anual și cu 612 lămpi în- 
candescente, a căror putere de 
lumină este de 16 lumînări, cos- 

"tînd fie-care 91 lei pe an. 
Restul orașului este luminat 

prin 400 lămpi cu uleii mine- 
ral, sistem Victor Croizat, a că- 
ror putere de lumină este de 
2 carcele (16 lumînări engleze) și 
costind fie-care lei 85 pe an. Con- 
cesiunea acestui iluminat este 
dată casei Victor Croizat, pe 
termen de ş ani. 

Alimentarea cu apă.— Orașul 

  

  

tîni. Acest rezervor conţine o 
cantitate de 30 m. c. de apă, 
care se scoate de o pompă cu 
vapori și servă la cazuri de în- 
cendiii și la udatul stradelor. 

În oraș se mat află şi un nu- 
măr de 131 fîntîni, dintre cari 
IO cu pompă, 19 cu izvoare 
curgătoare și 102 puțuri cu gă- 
leată. 

Afară d'acestea se mai gă- 
sesc împrejurul orașului fîntîni 
curgătoare (şipote), precum: 
Fintinele Obedeanu, Popova, 
cea de la IHanul-Chintescului Şi 
altele, 

Apa sc dis:ribue locuitorilor 
“de 60 de sacagii. 

Actualmente (1897), sc fac 
„Studii pentru alimentarea ora- 
șului cu apă de izvor. 

Populafiunea, — Oraşul Cra- 
iova are (în 1898) o populație 
de aproape 39000 locuitori; din 
aceștia sunt 3000 locuitori îz- 
raeliți și 4000 locuitori străini. , 
de diferite naţionalităţi. 

Numărul populațiunei orașului 
Craiova, în 1894, a fostde: 13412 
familii, cu 30081 suflete, din 
cari: 15632 bărbați, 14449 fe- 
mei. 

După starea civilă, popula- 
țiunea se compunea în 1894, 
din: neînsuraţi 14920: bărbați 
7893, femei 7027; însuraţi 13620: 
bărbaţi 6310, femei 6810; vă- 
duvi 1231: bărbați, 491, femei 
740; divorţaţi 310: bărbaţi 116, 
femei 184. 

După instrucțiune erai: cu 
ştiinţă de carte 14512: bărbaţi 
9902, femei 4610; fără ştiinţă 
de carte, 15569: bărbaţi 5730, 
femei 9839. 

Din 100 locuitori știaii carte 
48: bărbaţi 33, feimei 1ş. 

După naţionalităţi: romini 
24883, austriaci 853,. bulgari | 
678, sîrbi 480, unguri 326, greci
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280, italieni So, francezi 74, bel- 

gieni 43, prusieni 32, ruşi 12, 

englezi 5, elveţieni 12, polonezi 
6, evrei 2305. 

Proporțiunea la sută: romiîni 
82,72, străini 17,28. 

După felul ocupaţiunei: agri- 
cultori 2361, meseriași 2323, în- 

dustriași 137, comercianți 1527, 

avînd profesiuni libere 2157, 
muncitori 2909, servitori 2762. 

Populația orașului e în des- 

creștere; în anii 1894, 1895 

și 1596, numărul născuţilor în 

Craiova a fost de 3755 și al 

morților de 3998; a fost deci 

un spor al morților asupra năs- 
cuților de 343. 

Boalele cele mai dese în oraş 

sunt: frigurile palustre, oftica, 

reumatizme, bronchita și pncu- 

monia. | 

In cursul anului 1896 s'at 

înscris în actele stărei civile 

1240 nașteri, 216 căsătorii, 1291 

morți şi 19 divorțuri. 

Locuitori contribuabili sunt 

6760, între cari sunt: 1350 pa- 

tentari Romini, 355 patentari 

Izraeliți şi 597 străini de dife- 
rite naţionalităţi, 

In listele electorale pentru Ca- 

meră sunt înscriși; colegiul I 
597 alegători din Craiova; co- 
legiul II arc 1928 alegători; co- 
legiul III, alegători indirecţi 

-1069, cari daii 22 delegaţi. 

Colegiul 1 de Senat are în- 
scriși sooalegători din Craiova; 

colegiul II, 446. 

Colegiul [ de comună are în- 

scriși 1082 alegători craioveni, 

cari aleg 8 consilieri comunali, 
Colegiul II are înscriși 1548 
alegători, cari aleg 7 consilieri. 
Colegiul camerei de comerciii 
are în Craiova 264 alegători. 

Cultul. — Biserici sunt în 
număr de 29, din care numai 

22 funcționează. Ele sunt deser- 

vite de 44 preoți, 5 diaconi, 

23 cintăreţi și 7 paracliseni.   

Biserica Madona- Dudu, cu 

hramul Adormirea-Maicei-Dom- 

nului este foarte frumoasă. Are 

proprietăți mari prin pl. Cîm- 

pul, Jiuld.-j. și Jiul-d.-mj. Din 

venitul acestei biserici, care este 

de 313130 lci anual, se întreține 

o școală profesională, spitalul de 

alienaţi Madona-Dudu și se daii 

ajutoare femeilor sărmane. 

Biserica Sf. Dumitru e supra- 

numită încă și Bănească, pentru 

că a fost zidită de banul Barbu 

Basarab, supranumit Craioves- 

cul, care este îngropat la mă- 

năstirea Sadova, către 1450. 

Mulţi susțin că această bi- 

serică ar fi fondată de loani- 

ţii, împăratul Romîno - Bulgar 

(Fotino şi frații Tunusli); al- 

ţii spun că a fost fondată de 

frații Petre și Assan, din fami- 

lia regelui Samuel de Comite. 

După o inscripţie ce se află 

în pridvor, se vede că-a fost 

zidită din temelie, pentru a doua 

oură, de Mateiui-Basarab, la 1652. 

Acum biserica se reconstrueşte 

în același stil, prin îngrijirea 

d-luiarhitect Le Comte de Nouy. 

Ea a fost'metohul Episcopiei 

Noului-Severin, unde stă Epis- 

copul de Rîmnic. 

Biserica Sfintul Ilie, de cu- 

rind construită, este o clădire 

“foarte frumoasă. Are 77 de e- 
noriași şi e deservită de 2 pre- 

oți. Are 226000 lei venit. 

Biserica Sfinta Treime cu 88 

de enoriași, e deservită de 3 

preoți, 1 diacon, 2 cintăreţi și 

2 paracliscri. Venitul ci este de 

aproape 174000 lei. 

Biserica Obedeanu, zidită la 

1748, se poate considera mai 

mult ca o capelă a familici 

Obedeanu, al cărei răposaţi sunt 

înmormiîntaţi aci, Biserica, de alt- 

"fel curată și destul de încăpă- 

toare, a fost stricată prin repa- 

rațiuni făcute în urmă într'un 

stil cu totul străin. Serbează   

hramul Sfinții Impărați Con- 
stantin și Elena. 

In curtea bisericei se află o 

școală primară și două case 

pentru locuința preoților. Are 

265 de enoriași și e întreținută 

de stat. Ă 
__ Biserica Sf. Nicolae este în- 

treținută de stat. A fost zidi- 

tă la 1757 de Marele Stolnic 

Barbu Gănescu. S'a reparat și 

zugrăvit din noi la 1844. Este 

un model de unitate de stil, 

de și relativ mică. In altarul 

bisericei se păstrează pomelni- 

nicul de la 1789, frumos exem- 

“plu de caligrafie cirilică și de 

desemn lucrat cu pana. Ca lu- 

cru de valoare se poate aminti și 

timpla bisericei. 

Mai sunt apoi bisericile de 

mai puțină însemnătate: Sfintul 

Nicolae Craiovița, Sf. Ioan Se- 

vastian, Sf. Nicolae Belivacă, 

Brînduşa, Sf. Nicolae Dorobăn- 

ţia, Bisericile catolică și protes- 

tantă, Sfintul Spiridon, Ilarşiă, 

Hagi-IEnuşi, Sfinții Arhangheli, 

Mintuleasa, Sf. Gheorghe - Ve- 
chiu, S-ţii Apostoli, Sf. Ioan 

Hera, Băşica, Postelnicul Firu, 

Sf. Nicoiae- Ungureni, Iota şi 
Petru Bojiii. 

Serviciul divin aparținind cul- 

telor străine, se oficiază într'o 

biserică parohială catolică, în- 

tr'o capelă a institutului Sfînta 

Maria și în 3 sinagoge. 

Cimitire sunt 3 în Craiova. 

Sincasca, Ungureni și Dorobăn- 

ţia. | 

Cimitirul Sineasca, cu o su- 

prafață de 7 hect şi 6880 m. 

p. este situat în partea nor- 

dică a orașului; are v biserică 

Şi o casă mortuară, 

Cimitirul Ungureni, cu o su- 

prafață de 8 hect., este situat 

în partea estică a orașului, are 

o casă mortuară. 

Cimitirul Dorobănţia, cu o 

suprafață de 4 hect. și 1609
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m. p., este situat în partea de 
S. a orașului. 

Îustrucjiunea. — In Craiova 
funcţionează 7 școli secundare 
și anume: 

I. Liceul, cu 7 clase, înfiin- 
fat în 1841, avînd 1049 elevi 
și 32 profesori. Pe lingă liceă 

"se află un internat, cu 39 bur- 
sieri și 11 solvenți. Liceul po- 
sedă o bibliotecă bogată, avind 
peste 7000 de volume, 

2. O școală de fii de militari, 
cu 4 clase, avînd 213 elevi şi 
13 profesori. 

3. O școală normală de băeţi, 
cu 4 clase, avind 125 elevi şi 
14 profesori. | 

4. O şcoală normală de fete, 
înființată în anul 1864, cu 5 
clase, avind 184 eleve și 13 
profesori, 

5. Un externat secundar de 
fete, înființat în anul 1882, cu 
5 clase, avînd 184 eleve şi 13 
profesori. 

6. Un gimnazii real, înfiin- 
țat în 1882, cu 4 clase, avînd 
250 elevi şi 12 profesori. 

7. O şcoală comercială, cu 
3 clase, avind So elevi și 7 
profesori, 

Toate aceste şcoli sunt în- 
treținute de stat, afară de școa- 
la comercială, la a cărei între- 
ținere comuna contribue cu Lei 
4600 anual. 

In Craiova sunt 9 scoli pri- 
mare de băeți, cu cîte 4 clase 
şi cite 4 institutori, şi 7 şcoli 
primare de fete, cu cîte 4 clase 
și cite 4 institutoare. 

Numărul școlarilor, cari ai. 
urmat în aceste şcoli, a fost, în 
anul 1897, de 2390, dintre cari 
1588 băeţi şi 8o2 fete ; în acest 
număr se cuprind 4 băcți și 
14 fete izraeliți şi So băcți şi 
21 fete de alte naționalități. 

Şcolile de băeţi sunt: 
Școala No. 1, «Obedeanu», 

cu 274 elevi; școala No. 2, 
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«Regele Toaniţiii», cu 201 elevi; 
şcoala No. 3, «Eliade Rădules- 

cu», cu 249 elevi; No. 4, «Mi- 
hai - Bravul», cu I5I şcolari; 
No. ş, «Tudor - Vladimirescu», 
cu 256 şcolari; No. 6, «Traian», 
cu 251 şcolari, No. 7, «Petre 
Poenaru», cu 156 elevi; şcoala 
No. 8, cu 100 elevi; No. 9, 
«Petru Trișcu Mircea», cu I4I 
şcolari. Veniturile acestei şcoli 
din urmă se urcă la suma de 
lei 34.260. 

Şcolile de fete sunt: . 
Şcoala No. 1, «Regina Eli- 

sabeta», cu 144 eleve; şcoala 
No, 2, «Zoe Brîncoveanu», cu 
135 eleve; școala No. 3, «Elena 
Mateiu Basarab», cu 82 eleve; 
şcoala No. 4, cu gr eleve; 
şcoala No. ş, «Elena Doamna 
Cuza» cu 119 eleve; școala No. 
6, cu 159 eleve; școala No. 7, 
cu 77 eleve. 

Toate aceste şcoli se întreţin 
de stat și de comună (45750 

lei), iar școala Petru-Trișcu-Mir- 
cea, se întreține din fondurile 
speciale ale fondațiunei Trişcu. 

Afară de școalele publice, 
Craiova mai are un număr de 
10 școli și institute private de 
băcţi, între care intră Și școala 
de meserii, întreținută din fon- 
durile judeţului, cu 79 elevi; 
școala biscricei catolice, între. 

„ținută de comunitatea catolică, 
cu 66 clevi; şcoala bisericei 
protestante, întreţinută de co- 
munitatea protestantă, cu 128 
elevi; şcoala izraeliță, întreţi- 
nută de comunitatea izraelită, 

cu 179 elevi. 
De asemenca sunt și 7 școli 

şi institute private de fete, din- 
tre cari: Institutul Dima Popo- 
vici, sub direcţia primăriei Cra- 
iova, este întreținut cu fondurile 
fondaţiunei Dima Popovici, cu 
24 eleve; școala profesională 
Madona-Dudu, înființată în a- 
nul 1880, întreținută din fondu-     
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rile bisericci cu același nume, 
cu 120 eleve; școala Lazăr-O- 
tetelișanu, întreținută din fon- 
durile bisericei Sf. Ilie, cu 198 
eleve; şcoala Romăneanu, sub 
direcțiunea Fpitropiei fondaţi- 
unci Romăneauu, cu 200 eleve. 

Asile şi spitaluri. — In ora- 
-șul Craiova s int următoarele a- 
şezăminte de bine-facere : 

Azilul Bibescu, înființat în 

Octombre 1890. Se întreține de 

comună. În cursul anului 1897— 

98 s'a dat azil la 60 infirmă și 
săraci, afară de copii orfani gă- 
Siți, cărora li se dă aci o în- 
grijire mai bună de cit la doicile 
izolate în oraș. Cu acest azil, 
primăria a cheltuit suma de 
14147 lei, în anul 1897—98. 

Ospiciul de alienați Madona- 
Dudu, înființat la 18ș2. Este 
unicul poate, în ţară, făcut în 
condițiuni igienice și cu anume 
destinație pentru nenorociţii a- 
lienaţi. E întreținut din funda- 
țiune specială şi administrat 
de Epitropia bisericei Madona- 
Dudu; 

Aci s'a îngrijit, pănă în anul 
1897—98, 662 de suferinzi. 

Spitalul Filantropia, pe strada 
Filantropiei, care funcționează 

“de la 1811, fiind zidit în acel 
an, de Caimacamul Craiovei, 
marele vornic Manolake Laho- 
vari, Se administrează acum de 
orașul Craiova şi se întreține 
cu subvenţiile date de Eforia 
Spitalelor Civile din Bucureşti, 
de jud. Dolj și cu venitul do- 
națiunelor făcute de Iipiscopul 
Iosif, Luxița Gigirtu, Ana Co- 
man și N. Călifaru. Are 87 de 
paturi. . 

In anul 1897 s'aii căutat aci 
2972 bolnavi. S'ati dat ajutoare 
medicale, prin consultațiuni. și 
medicamente, la 8o22 bolnavi 
și medicamente gratuite la 4205 
bolnavi. 

Spitalul T. [. Preda, numit
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ast-fel după numele fondatorului 
săii, funcționează din anul! 1870, 
cu 30 paturi; se întreţine din 
venitul averci lăsa:ă de fonda- 
tor și cu venitul donaţiunelor 
făcute de 1. Dimitriu, Avram 

Ivanovici şi I. Predescu. Veni- 

turile acestui spital se ridică la 
suma de 118954 lei, iar chel- 

tuelile sunt mai mici. 

In cursul anului 1896 s'ai 
căutat în spital 622 bolnavi, 
S'aii dat 1926 consultaţiuni gra- 
tuite și 569 ordonanțe de me- 
dicamente gratuite, 

Internatul C. D. Popovici. 
Veniturile acestui internat se ri- 
dică la suma de lci 37650. 

Spitalul Știrbciii, întreținut de 
fundaţiune specială și administrat 
de Epitropia bisericei S-ta Tre- 
ime. Funcţionează de la 1870 
și are 16 paturi. 

In cursul anului 1896 s'aii 
căutat în acest spital peste şoo 
bolnavi, | 

Spitalul de boale contagioase, 
cu 10 paturi. A fost înființat de 
comună în toamna anului 1896. 
Se întreţine de comună. 

Mai este apoi spitalul militar 
situat la bariera Caracalului, etc. 

Pentru căutarea bolnavilor din' 
Craiova sunt 22 medici, iar pen- 
tru procurarea medicamentelor 
6 farmacii, 

Asistenfa publică. — Serviciul 
medical din Craiova se compune 
din un medic primar, 2 medici 
secundari, 3 moașe, 2 vaccina- 

tori și 2 agenți secretari. 

Consultaţiile gratuite se dau 
în biroul central de la Palatul 
municipal și în biroul din Calea- 
Tirgului. 

In cursul anului 1896 s'aă 
dat 9970 consultaţiuni gratuite 
și 7399 ordonanţe de medica- 
mente gratuite ; la domiciliii s'a 
vizitat 1570 bolnavi săraci. 

Moașele ai dat ajutorul lor 
la 260 nașteri,   
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S'aui vaccinat 9637 persoane. 

Teatru, — Singurul teatru din 

Craiova e “Teatrul Theodorini, 

întreprindere particulară, comu- 

na neavînd un local al ci pro- 

priii. Comitetul societăței dra- 

matice plătește proprietarului ci 

o chirie anuală de 15000 lei. 

Teatrul se întreţine din suma 

de lei 8000 ce-i acordă comuna, 

20000 subvenția Ministerului In- 

strucțiunci Publice şi diferitele 

reprezentațiuni, spectacole și se- 
rate. . - 

Este iluminat cu electricitate. 

Afară de acest teatru, în Cra- 

iova mai sunt încă 2--3 săli 

de spectacol de varietăți, de 

baluri publice și întruniri po- 
litice. 

Justiția. — In Craiova sunt: 

2 judecătorii de ocoale, ocolul 

I și ocolul II, avînd fie-care cite 

„un judecător și un ajutor. A- 

mîndouă judecătoriile sunt în- 

stalate în palatul Justiţiei, iar 

comuna plătește chirie judeţu- 

lui, | 

Tribunalul Dolj se compune 

din 3 secțiuni, dintre cari una 

comercială și de notariat. Nu- 

mărul judecătorilor tribunalului 

este de 12, cite 3 de fie-care 

secțiune, 2 judecători de instruc- 

țiune și un judecător sindic. Din 

acești membri unul este prim- 

președinte al Tribunalului și 2 

președinți de secţie. 

Parchetul tribunalului se com: 

pune dintr'un prim-procuror și 

3 procurori de secții, 

Curtea cu juraţi se compune 

din 12 juraţi, asistați de 2 mem- 

bri ai Tribunalului și de un de- 
legat al Parchetului. 

Curtea de Apel se compune 

din 2 secțiuni, fie-care cu cite 

6 judecători, dintre care unul 

prim-președinte, şi altul preșe- 

dinte de secţie. 

Pe lingă Curtea de apel, func: 

ționează o Cameră de punere   
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sub acuzare, compusă din 3 

consilieri ai Curţei, precum și 

un parchet general al cărui cap 

este procurorul general, avind 
2 procurori de secție, 

Pe lingă Curtea de apel func- 

ționează și 2 avocaţi ai statulii 
de clasa ]. 

Baroul avocaţilor are un nu- 

măr de 75 'avocaţi, cu un con- 

siliii de disciplină ales, care se 

compune dintr'un decan şi 2 
consilieri, 

Consiliul de higicnă. — Con- 

siliul de higienă comunal se com- 
pune din primarul comunci, care 

e 'şi președintele consiliului, din 

cci trei medici ai comunei, me- 

dicii primari ai celor două Spi- 

tale, medicii veterinari, medi- 

cul-şef al garnizoanei, un far- 

macist, un consilier comunal şi 

inginerul șef al comunei. 

Autorităţi. — Autorităţile ci- 

vile rezidente în Craiova sunt: 

Prefectura jud. Dolj, Curtea de 

apel, Curtea cu jurați, Tribu- 

nalul, Judecătoriile de ocoale, 

Baroul advocaţilor, Casieria ju- 

dețului, Vama, Poliţia adminis- 

trativă și comunală, Oficiul te- 

legrafo-poştal și telefonie, In- 

spectoratul circumscripţiei I-a 

a căilor ferate romine şi cir- 

cumscripția ocolului silvic Bu- 
„covăţț. 

In Craiova funcţionează ş 

autorități deliberative, adică: 

Consiliul județean, Consiliul co- 

munal, Camera de comerciii, 

Consiliul de higienă comunal și 

Consiliul de higienă judeţean. 

Poliţia administrativă se com- 

pune din șcful poliţiei, directo- 

rul săi, 9 comisari-inspectori, 

12 comisari cl. I, 9 comisari 

cl. II, un ofiţer de jandarmi, 2 

sub-ofițeri, 17 sergenți călări, 

160 sergenţi pedeștri şi 6 jan- 
darmi pedeștri. 

Comuna cheltuește cu poli- 

ţia 185554 lei anual.
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Pe lingă poliția administra- 
tivă, există un biroii de servi. 
tori, a cărui întreţinere. costă pe 
comuna 7000 lei anual. Numă.- 
rul servitorilor angajaţi este de 
713 bărbaţi și 644 femei. 

Serviciile comunale ale pri- 
măriei Craiova se compun din 

'serviciul administrativ interior, 
oficiul stărei civile, intendenţa, 
serviciul medical, serviciul fi- 
nanciar, serviciul acciselor, con- 
tenciosul, poliția comunală, ser- 
viciul abatoarelor, al măsurilor 
și greutăților, al cimitirului, al 
grădinelor publice și al azilului 
de infirmi. 

Poliţia comunală se compune 
din un comisar-inspector, 3 co 
misari, -4 guarz, 2 controlori, 
I1 percepturi, 9 ajutoare, 28 
guarzi pedeștri, 

Serviciul pompierilor se face 
de trupele de artilerie, iar co- 
muna plăteşte statului o sub. 
venţie de 42000 lei anual. 

Autorităţile străine rezidente 
în Craiova sunt: un vice-con- 
sul al Austro-Ungariei, un vice- 
consul al Belgiei, un vice-con- 

-sulat al Germaniei, un vice-con- 
sulat al Engliterei, și un vice- 
consulat.al Turciei. 

- Autoritatea militară este re- 
prezintată prin comandamentul 
corpului I de armată, exercitat 
de un general de divizie. 

Pe lingă comandament func: 
ționeazi consiliul de rezbel al 
corpului I și comisia de recru. 
tare. Numărul total al tinerilor 
de recrutat în Craiova a fost de 
659, contingentul 1897. 

Cazarmele artileriei și spita- 
lul militar sunt construite la 
marginea orașului, lingă barie- 
ra Caracalului. 

Cazarma trupelor de infante- 
rie se află în oraș. 

Linanfe.—Budgetul com. Cra- 
iova se soldează pe anul finan- 
ciar 1898/99 în modul următor: 
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Venituri: 1541267,83; chel- 
lăsînd tueli: _1499445,55 lei, 

un escedent de 41822 lei, 28 
bani, 

Datoria publică a comunei 
se urcă la suma de 3400000 
lei, contractată în trei împru- 
muturi la casa de depuneri, în 
anii 1882, 1893 şi 1894, pen- 
tru care se plăteşte anual anui- 
tăți de 333396 lei, 55 bani. 

Cluburi şi societăpi.— In Cra- 
iova sunt 2 cluburi politice: u- 
nul conservator și altul liberal; 
4 cluburi particu'are: clubul 
Tinerimei, al ofițerilor, al pro- 
fesorilor și al muncitorilor; 3 
societăți financiare: Ajutorul, 
Caritatea și Societatea funcţio- 
narilor publici; o societate ca- 
tolică de bine-facere și -înmor- 
mîntări și 5 societăţi izraelite: 
Comunităţile-Unite, Sion, Vul- 
turul (a rezerviştilor), Egalita- 
tea, Societatea Tinichigiilor. 

Industria şi comerciul. — In 
Craiova se află următoarele sta- 
bilimente industriale: 6 mori cu 
aburi, 6 fabrici de fringhii, 1o 
ateliere de împletit şi de cea. 
prăzerie, 2 fabrici de timplărie 
c1 aburi și 73 ateliere tot de 
timplărie, 5 ateliere de strun- 
gărie, o fabrică de vax, 9: a- 
teliere de fierărie și "aiecanică, 
dintre care una cu aburi, 1 
tirnătorie de tuci, 1 atelier 
mecanic de țesut pînză, ş a- 
teliere de țesut dimie, între cari 
unul cu aburi, 3 fabrici de li- 
monadă și apă gazoasă, 16 a.- 
teliere de tăbăcărie (dintre cari 
una cu aburi) 5 tipografii (dintre 
cari una cu aburi), 2 ateliere 
de fabricat săpun, 4 ateliere de 
căldărărie, 6 fabrici de cirnă- 
țărie şi o fabrică de salamură 
de griu, 

Comuna posedă două abatorii, 
unul situat în cuprinsul comunei 
Mofleni, lingă riul Jiă, unde se 
taie vitele mari și rimătorii, și   
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” altul situat în marginea orașului, - 
lingă strada Abatorului, unde 
se taie vitele mărunte și pă- 
sările. 

In cursul anului 1896, s'aii 

tăiat la abatoriul de la Mofleni 
16238 vite mari cornute, la 
abatorul cel mic s'au tăiat 59000 . 

oi și 30917 păsări, 

Comerciul orașului e foarte 
activ; el se face pe piețele: Tir- 
gul-de-Afară, din str. Oborului, 
Elca, piaţa nouă, lingă palatul 
de justiție şi hala de pescărie. 

Diverse. — Transportul per- 
soanelor, mărfurilor, ale tutulor o- 
biectelor de transportat, se face 
în Craiora, prin ajutorul a 130 
birji de piață, 25 camioane şi 
60 căruțe. 

Orașul Craiova posedă . 14 
oteluri, 8 birturi, 10 cafenele 
și 373 cîrciumi, 

Societăţile de asigurare cu 
sucursală în Craiova sunt: Da- 
cia-Rominia, Naţionala și Unirea. 

Poştă și Telegraf. Craiova 
are un biroii telegrafo-poștal cu 
serviciul permanent. Venitul o- 
ficiului telegrafo-poștal pe anul 
1896—1897, a fost de 220791 
lei, 35 bani și anume: 68377 lei 

“5 bani din telegraf și telefon și 
162414 lei, 28 bani din poștă. 

Biroul vamal sc află instalat 
lingă gara Craiovei, spre în- 
lesnirea comerciului. 

Venitul vamal pe anul fin. 
96—97 a fost de 1160306 lei, 
92 bani. Biroul vamal s'a în- 
fiinţat la 1 Ianuarie 1860. 

Craiova posedă 3 instituțiuni 
de. credit, adică : Sucursala Băn- 
cei Naţionale, a Băncei Agricole 
şi a Creditului Agricol. 

Istoricul oraşului. — Numele 
Craiova, nu 'este de cit o formă 
a cuvintului Craliova, cuvint de 
origină slavonă în care // s'a 
transformat în  muiat. Forma 
însă, cu mult mai obicinuită 
în vechile noastre hrisoave, este :
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acea slavică originală: Cralieva, 

Cralieva sai Craliova nu este 
de cit un adjectiv posesiv fe- 

meesc din Crali (rege). Cu drep- 

„tate Laurian zice: Craiova, după 

etimologie, însemnează cetate 

regală, sinonimă cu regianum 

al lui Ptolomeii, da dreapta 

Dunărei, 

Concluziunea legitimă, pe care 

trebue s'o tragem din cuvîntul 

Craiova, este că va fi avut 

oare-cînd, direct saii indirect, 
a face cu vre-un Craiii (rege). 
Insă dacă acest Craii a fost 

Ioan, acesta nu însemnează nici 

de cum, că cuvintul Craiova ar 

veni de la regele Ioan; pentru 

că romînește și bulgăreşte Ioan 
se chiamă Iova saii Ivan, îar 

rege, Craiii —și de aci Craliova e 
cam departe. 

Această ultimă teorie susţi- 
nută de Fotino și fraţii Tunusli, 
prin care se zice că Craiova a 
fost fondată de Ioaniţiii, regele 
Romiîno-Bulgar, căruia și atri- 
buesc şi fundarea bisericei bă- 
ncască a Sf-tului Dumitru din 
Craiova, este falșă. 

Se știe cu siguranță, după o 
inscripţie, ce se află în pridvor 
la acea biserică, că a fost făcută 
din temelie pentru a doua oară 
de către Mateiii-Basarab, la anul 
1632. 

Intre epoca restauraţiunei (a- 
nul 1652) şi epoca primei clă- 
diri, a cărei dată cronologică 
ne lipsește, trebue să fi trecut 
un interval destul de lung, de 

oare-ce Mateiii-Basarab ne spune 
că nu mai găsise bună nici 
chiar temelia. Avînd în vedere 
această împrejurare, precum și 
felul de zidărie, care se poate 
vedea după urmele unei clopot- 
nițe care se află în fața bisericei, 
se poate crede că biserica pri- 
mitivă ar fi fost făcută cu două 
secole înainte de restaurare, 

Nimic nu îndeamnă, deci, a   
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ne urca așa de sus pănă la îm- 
păratul Ioaniţiu, cu patru secole 
mai înainte, după cum face Fo- 
tino. 

lipitetul de Bănească ce se 
dă bisericei sf. Dumitru din 
Craiova, vine de la primul Ban 
al Oltenici, cu reședința în Cra- 
iova, (în loc de capitala cea 
vechie de la Severin), care se 
pare c'ar fi zidit-o. 

Acest Ban a fost Barbu Basa: 
rab,. supranumit Craiovescul, 

care a trăit cam între 1450— 
1510. Dar cum că existăo tra- 
dițiune la Craiova despre un 
oare-care Crai loan, aceasta e 
necontestabil, 

Cit despre acest Craiii, cine 

a fost și cînd a trăit, aceasta 
ne-o-spunc călugărul Alberich 
și Joinville în cronicele lor. [i 
scrii că în partea sudică a jud, 
Dolj locuiau, în secol. XIII, Cu- 
manii, popor de rasă mongolică, 

cari intraseră în Oltenia prin 
Teleorman pe la Comani din 
Olt, și ati eșit din acest Stat, 
pe la. Comani pe Dunăre, în 
intervalul de timp de la 1230 la 
1235. 

Călugărul Alberich ne vor: 
beşte despre un rex Ionas, Craiii 
Ioan, pe la 1230, pe care acest 
cronicar îl numește: J/ajor în 
regibus  Comonorum, cel mai 
mare dintre regii Cumanilor, iar 
celebrul Joinville îi dă epitetul 
de: /e grand rop de Coum- 
maius (marele rege al Cuma:- 
nilor). 

Acest mare rege, după pă- 
rerca d-lui Hasdeiă, este fonda- 
torul Craiovei, cetatea regală. 

Ei ne mai spun, că marele 
Craiă Ioan s'a aliat în Bulgaria 
la 1239 prin sînge și prin tăe- 
rea ciinelui, cu o ceată de Cru- 

ciați francezi. 

„S'a încuscrit acolo cu unii din 
copiii lor, și a venit împreună 
cu ginerele săi la Constantino-   
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pole, unde murind nebotezat la 
1241, afost îngropat păgineşte 
sub o măgură, cu oameni şi 

cai pe mormîntul săi, 
Vedem dar de aci trei obi- 

cciuri ale Cumanilor: 

1. Tăcerea ciinelui între două 

armate ce se aliază. 

2. Frăția de sînge, în care se 

amestecă întrun pahar cu vin 

și apă sîngele acelor ce se în- 

frățesc cari beaii apoi acest a- 
mestesc, și 

3. Inmormintarea fie-cărui no- 

bil sub o ridicătură artificială, 

o măgură sai movilă, une-ori 

foarte înaltă, sacrificîndu-se tot 

de odată de vii,.o sumă de oa- 

meni și cai, în număr mai mare 

sai mai mic, după rangul ră- 

posatului. 

Din aceste trei datine, ulti- 

mele două ne interesează, fiind 

că una din ele a trăit pănă în 

zilele noastre, în obiceiurile Ro- 

mînilor, iar cealaltă a lăsat 

semne topografice neșterse pe 

tot -lungul Dunărei-de-jos. 

După "o legendă poporană, 
Craiova cea vechie, negreşit îna- 

inte de secolul al XV-lea, cînd 

a devenit capitala Olteniei, clă- 

dindu-se cam tot pe atunci și 

biserica cea bănească, nu se 

afla punctualmente acolo unde 

este astăzi. 

La porţile orașului, mergind 

spre Jiii —zice d. Margot—se 

vede o mare baltă numită Cra- 

ioviţa. 'Tradiţiunea poartă că 

orașul cra zidit în vechime în 

acel loc și că în urma unui 

mare cutremur de pămînt fu scu- 

fundat cu totul, înecat și că a- 

pele bălții îl cuprinseră, 

Cercetări în fundul bălții ar 

putea lesne să. verifice această 

legendă. Este foarte probabil 
că pozițiunea primitivă a Cra- 

iovei să fi fost chiar lingă riul 
Jiul. 

Cu toate acestea, legenda des-
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pre cufundarea orașului ni se 
pare a fi avut d'intiiii în vedere 
un alt punct teritorial, aplicîn- 
du-se apoi către balta de lingă 
Craiova, din cauza apropierii lo- 
cului, 

D. Hasdeii crede că înainte 
de secolul al XIII-lea, orașul 
Craiova cra situat cu mult mai 
jos de cit se află astăzi, și anu- 
me lingă balta Nedeia, aproa- 
pe de Dunăre. In întreaga Ro. 

_miînie, fără a vorbi de Banat 
sai de Transilvania, nu se gă- 
sește nici o localitate cu acest 
nume, și totuși în basmele po- 
porane din Muntenia, Cetatea, 
Nedeia joacă un rol foarte ca- 
racteristic, 

Aşa, bună-oară, în basmul 
«Fiul vinătorului», cules de ne- 
întrecutul P. Ispirescu, noi ci- 
tim: 

«Impăratul iarăși îl chemă şi:i 
zise: ” 

— Fiuleal vinătorului, mi s'a 
spus de un oare-cine că tu te 

fi lăudat că poți să aduci 
meșteri de la Nedeia-Cetate, să. 
mi zidească un palat, cum nu 
s'a mai văzul pănă acum, cu 
vasele astea de fildeș şi să-l în- 
vălești cu. pieile de aspidă ce 
mi-ai adus, 

— Ei, Prea Mărite Impărate, 

răspunse fiul vînătorului, nici că 
mi-a trecut prin minte una ca 
aceasta.. Dar cu vrerea lui Dum- 
nezeii, cred că voiii putea arăta 
celor piritori, ce poate Romînul 
cînd voește şi cînd are nădejde 
la cel de sus. 

" Miine-ţi voiii aduce răspunsul. 
După ce află dela moașă că 

ce trebui să facă ca să împli- 
nească porunca împărătească, se 
întoarse a doua zi la împăra- 
tul și zise: 

— Prea Mărite Impărate, ca 
„să mă pot închina cu slujba ce 

mi-ai dat Măria-ta, am trebuință 
de mila Măriei-tale, 

68495. Jlarela Viclionar Geografic. Vol, 44. 
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— Cere și vei avea, răspunse 
împăratul. 

— Să-mi dai, zise fiul vină- 
torului, o sută de corăbii cu sare, 

—- Să ţi se împlinească cere- 
rea, răspunse împăratul, 

Luînd cele o sută de corăbii 
pline cu sare, ful vinătorului 
plecă cu dinsul pre mare. 

După o călătorie foarte lungă, 
ajunse la Nedeia-Cetate. 

Această cetate era vestită pen- 
tru meșterii ei, cari învățase 
meștesugul de la zîne, şi nu pu- 
tea nimeni să între acolo». 

Așa dar pentru poporul din 
Muntenia, Nedeia-Cetate a ră- 
mas ca un -ideal de oraș mare 
industrial, vestit pentru mește- 
rii săi. 

Această celebritate a Nedeci 
nu se mărginește însă în cercul 
strict al “Țărei-Romîneşti, de și 
pe aiurea cuvintul a căpătat un 
înţeles ceva mai general. 

Astfel în Moldova, pe la ju- 
mătatea secolul al XVII-lea, se 
chiamă Nedeia o numeroasă a- 
dunare de oameni, după cum 
— în adevăr — sunt toate ora- 
șele comerciale. Iată un pasagiti 
foarte precis din pravila lui Va- 
sile Lupu: 

«Mai niare sudalmă se chiamă, 
cind ca sudui nescine pre altul 
în vre-un loc ca acela de cinste 
unde vor fi mulţi oameni străini 
cu unul în mijlocul tirgului, sai 
la vre-o «nedeiă» sai în curtea 
domnească saii la vre-un praz- 
Nic.» 

Este invederat dară că în di- 
. strictul Dolj, acolo unde se află 
astăzi satul Nedeia, cel de lingă 
balta, Nedeia și de lîngă girla 
Nedeilor, ba şi pe aiurea, ori 
unde s'ar mai nemeri vre-o lo 
calitate romînească cu același 
nume, trebuia să fi existat oar. 
cînd un important centru cg- 
mercial, ceia ce se justifică în 
cazul «le față prin poziţiunea lo- 
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cului tocmai la o trecătoare a 
Dunărei, 

Ce se va fi făcut cu el? Cum 
oare şi cind anume va fi pie- 
rit? Nu se știe. 

Tradițiunea poporană despre 
scufundarea unui oraș în baltă, 
fie ea întemeiată pe o catas- 
trofă adevărată ori numat pe un 
ce metaforic, strămutată apoi 
la capitala Olteniei, unde ca nu 
are nici o rațiune de a fi, s'ar 
potrivi de minune cu Nedeia:- 
Cetate. 

Istoria dispărutului oraș dol- 
jean Nedeia, care ar fi foarte 
înteresantă prin sine însăși şi ar 
merita de a fi cercetată și poate 
să nu fie fără legătură cu ori- 
ginele Craiovei. 

Cine știe, dacă nu cum-va 
pănă și creșterea acesteia a fost 

datorită în parte, după cum se 
întîmplă mai tot-d'a-una, căderei 
unci apropiate rivale! | 

Ori- cum, fundată în prima 
jumătate a secolul al XIII-lea, 
„de către un rege al Cumanilor, 
Craiova ne apare, peste vre-o 
sută de ani după aceia, deja 
ca un oraș de o însemnătate 
oare-care. 

Reamintim că Craiova este 
locul de reședință al banilor 
Craiovei, începînd cu vestita fa- 
milie “Basarabă a lui Barbu și 

a fraților săi Craioveşti, IEI este 
orașul natal al generalului Ha- 
ralamb, care a făcut parte din 
guvernul provizorii la 1866, îm- 
preună cu Lascar Catargiu și 
Nicolae Golescu. Originari de 
aci mai sunt: familiile Bibescu, 

Știrbeiu, decedatul pictor  A- 
man, Iordache Oteteleşianu, care 
fundă aci prima școală de fete 
din Oltenia (1835), poetul Tra- 
ian Demetrescu și alţii. 

Scutul orașului. — Patronul 
vechei bisericei Sf. Dimitric ser- - 

vă de scut al orașului, 

Limesul romau.—Prin strada 

94
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Mărgăritărelul, d. Tocilescu a 

coastatat că trece limesul ro- 

man, cunoscut sub numele de 

Brasda-lul- Novac, care limes, 

începînd de la Dunăre, din S$. 

de Hinova și tăind "Țara-Romi- 

nească în două, ajunge iarăși la 

Dunăre, spre S$. de Brăila. 

Nu departe de Craiova, tre- 

buc așezată cetatea romană Ca- 

stra-Nova, în apropierea căreia 

se află, chiar în mijlocul pă:- 

„durei Bucovăţului, o cetate pre- 

istorică, de categoria acelora cu- 
noscute de popor sub numele 
de Fidovil, şi pe care d. Toci- 

lescu a descoperit-o şi descris-o 

cu ocaziunea. escursiunilor sale 
archeologice. 

Craiova, stație de dr. d. 7. jud. 
Dolj, pl. Ocolul, orașul Craiova, 

pe linia București - T.-Severin- 

Virciorova, pusă în circulație Ja 

5 Ianuarie 1873. Se află pe a- 

ceastă linie, între staţiile Cîrcea 

(4-3 Ril.) şi Işalniţa (10.4 Fil.). 

Este și stația finală a linici Cra- 

iova-Calafat, pusă în circulaţie 

la 1 Decembrie 1895. Inălţi: 

„mea de asupra nivelului mării 

de 114":58. Venitul acestei sta- 

ţii pe anul 1896 a fost de lci 

971815, bani 87. 

Craiova, dea/, în com. rur, Că- 

zănești, jud. Mchedinţi, pl. Mo- 

trul-d.-s, - 

Craiovița, pîrîz, în jud... Mehe- 

dinți, plaiul Cloșani; se for- 

mează . din izvoarele munţilor 

Cupănul şi” Gîsca şi se varsă în 
apa Cerna, după ce formează 
granița între Romiînia și Bana- 
tul-Temișoarei. Acest rii este 
cunoscut și sub numele de Riîul- 
Craiovei, 

Craiovița, baltă, jud. Dolj, plasa 
Ocolul, com. Craiova, pe care 
crește trestie și papură.   

Craiul, pădure, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-j.; ţine de 

com. rur. Miluta. 

Craiul, 7î/ă, jud. Brăila, în :mar- 

ginea de E. a satului Dudescu, 

Suprafaţa sa e de ş hect.,cuo 

populaţie de 5 capi de fam. 

saii 22 locuitori, cari locuesc în 

4 case, 

Vite sunt: 11 cai, 30 vite 
- cornute, 200 oi și 10 rimători. 

Craiul, ă/cea, izvoreşte din drep- 

tul com. Bărăști-de-Vede, jud. 

Olt, pl. Vedea-d.-s., curge de 

la N. spre S. pănă la Puţul-lui-. 

Pălărie, unde primeşte pe stînga 

Vălceaua-Mică și se varsă în riul 

Vediţa, între com. Vlaici și Co- 
lonești. 

Craiul-lui-Giuvan, mate, jud. 

Gorj, situat la N.-V. com. Po- 

lovragi, între muntele Zănoaga 

și dealul Baia- de-Fier, For- 

mează o parte din malul drept 
al Gilortului. 

Craiului (Movila-), mpoz;/ă, spre 

S..E. de com. Gircovul, județul 
Romanați, pl. Balta-Oltul-d.-s. 

Cranţoş, saţ, în jud. Ialomiţa, 
pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Balaciul, Este .situat la ş 

kil. spre N.-V. de satul de re- 

ședință. 

Populaţiunea se compune din 

12 familii, 

Crapia, Za/tă, jud. Tulcea. Este 

„după lacul Razelm, cea mai 

mare din tot judeţul. E situată 

în partea nordică a plășei Isac- 

cea și a com. Luncaviţa. Este 

formată de Dunăre în vre-una 

din revărsările sale anterioare: 

Are o întindere de 16 kil. p. 

saii 1600 hect. Adincimea me- 

die e de 25 metri. Are forma 

unui triunghii cu multe intră-   

turi şi eșituri; în interioru-i 

sunt vre'o trei insule mlăști- 

noase ; este înconjurată numai 

cu stuf; se revarsă în Du- 

năre prin două girlițe: Lata 

și Ghidriciul, (la mila 73 și 72), 

iar printr'o alta, comunică cu gârla 

Ciulneţul. Pe malul săi sunt 

mai multe cherhanale (pescării). 

Peștele ce conţine este de bună 

calitate; sunt următoarele specii: 

știucă, caracudă, lin, plătică 

și biban. Venitul ei aparține 

statului, şi se urcă la suma de 

60000 lei. In ea se devarsă, în 

“partea nordică şi balta Papina 

"(300 hect.), al cărci venit apar- 

ține tot statului, 

Crasna, //asă, în partea de V. 

a jud. Fălcii. E așezată între 

plășile: Podoleni la N. și E.; 

Mijlocul la S., și jud. Vasluiii 
la V. - 

Se întinde în lungul dealurilor 

și: al piraielor: Crasna şi Loha- 

nul, de la N. spre S., pănă în 

apa riului Birlad. Este formată 

din 20 comune și anume: 

1. Albești, în partea de $. a 

plășei, pe șesul riului Birladul, 

cu satele Albeşti, Gura-Albeş- 

tilor şi Docolina, tirgușor. 

2, drmăşeni, în partea de N. a 

plășei formată din satul Armă- 

şeni, | 

3. Avereşti, mai jos de Ar- 
măşeni, cu satele: Avercști, 

Plopi şi Roșiori. 

4. Bofeşti, în partea de N.-V. 

a plășei, cu satele: Boţești, Por- 

cișeni şi Tălpăgeni. 

5. Brădiceşti, în partea de 

N.-V. a plășei, în sus de Bo- 

țești, cu satul Brădiceşti. 
6. Buneşti, în partea nordică, 

cu satul Buneșşti. 

7. Corni, în partea de S$., 
din sus de Albești, lingă riul 

Birladul, cu satele: Corni și Viad- 

nicul. 

S. Crăsnăşeni, în centrul plă-
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șei, spre V., cu satele: Crăsnă- 

şeni și Valea-Stupilor, 

9. Creţeşti, în partea de S. 

a plăşci spre orașul Huși, cu 

satele: Creţești-de-Jos și Cre- 

țeşti-de-Sus. 

I0. Curteni, în partea de jos 
a plăşci, cu satele: Bălănești, 

Budești și Curteni. 

11. Dolheşii, în capătul de 
N. al plăşei cu satele: Dolhe- 

şti și Petrișul, 

12, Guseşti, în partea deV. 

spre N. a plășei, cu satul Gu- 
gești. 

13. Jdriciul, în capătul des- 
pre S. al plășei, cu satele: Dol- 

heni, Idriciul, Rădiul și Tilhă- 

rești. 

14. Olleueşti, în partea de 

jos a plăşei, cu satele: Olte- 
nești și Zgura,. . 

15. fRoșiești, în partea de S. 

a plășci, cu satele: Bogheni, 

Gura-Idricului, Roșiești și Va- 

lea-lui-Daric. | 

16. Strocști, cam în centrul 

plășci, cu satele : Giurgeşti, Stro- 

ești și Valea.lui-Bosie. 

17. Tăbălăeşti, din sus de 
Stroești, cu satele: Manţul, Tă- 

" bălăești și Valea-Seacă, 

18. Zîrzi, în partea de jos 

a plăşei, cu satele: Gura-Cras- 
nei, Bahna, Petrileşti și “Lirzi, 

19. 7ătăreni, în partea de 
sus a plășei, formată din satul 
Tătăreni, - 

20. Pinefeşti, în partea de 

„mijloc a plășei, cu satele: Cor- 

deni şi Vineţeşti. E 
Pămintul ei este productiv 

în “cereale şi vinuri. Se găse- 
şte multă piatră, pe moșiile: 
Averești, Tăbălăeşti, Creţești și 
Tirzi. Teritoriul plășei este de- 
luros, acoperit cu păduri, vii, 

livezi, imașe, fineţe şi locuri de 
cultură. Șirurile de dealuri din 
această plasă se prelungesc de 
la N. spre S. și se termină în 
șesul rîului Birlad, formînd vă- 
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ile principale ale Crasnei și ale 

Lohanului, prin care curg pi- 

raiele cu aceeaşi numire, ce se 

varsă în Birlad. Reședința plă- 

șci se află în com. Crețeșii. 

Crasna, lasă, jud, Vasluiii. Se 

întinde de la N. la S., pe toată 
partea de E. a judeţului Vas- 

luiii, E așezată pe două culmi 

de dealuri, cari formează valea 

prin care curge piriul Vaslueţul, 

pănă la vărsarea lui în rîul Bir- 

lad, din jos de orașul Vasluiii, 

Limitele : se mărginește la N., 
pănă în dreptul satului Hiliţa, 

cu jud. Iași, iar de acolo pe 
toată partea de E. cu jud. Făl- 

ciii ; la V. cu pl. Mijlocul, de 

care se desparte prin piîrîul Vas- 
luețul, pănă la tîrgușorul Codă- 

ești, și de acolo cu piriul Vas- 

lueţul pănă în apa Birladului; 
iar la S. cu jud. Tutova. 

Această plasă este formată 
din 12 comune: 

„1, Dobrovăţul, cu satele: Do- 

brovățul-Ruși, Dobrovăţul-Mol- 

doveni și Dumasca, în partea 

de N.-V. a plăşei. 

2. Poiana-Cîrnului, cu satele: 

Poiana-Cirnului, Pocreaca, Hili- 

a, Trestiana, Slobozia-Milului, 

Dumitreşti-Gălăței (Cirpiţi), Schi- 

tul-Ducăi, Dumitreşti şi Blaga, 

în partea de N.-E. a plășci. 

3. Ciorteşti, cu satele: Cior- 

tești, Șerbești, Pribeşti, Deleni, 

Coropceni şi Crasna, la S. de 
Poiana-Cîrnului, 

4. Aficleşti, cu satele: Micleşti, 
Chircești și Popești, la S. de 
com. Ciortești, 

5. Soleşti, cu satele: Soleşti, 

Boușori şi Folești, în : centrul 

plășei. - 

6. Știoborăni, cu satele: Ştio- 
borăni, Bălțați şi Valea-Siliștei, 
în centrul plășci, în partea de E. 

7. Tânacul, cu satele: Tăna- 
cul, Burghelești și Beneşti, la 

S. de com. Știoborăni.   
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8. Afunfeni-d.-s., cu satele: 

Munteni-d.-s. și Moara-Grecilor, 
9. Afunteni-d.-j., cu satele: 

Munteni-d.-j., Gura-Muntenilor, 
Bahnari, Dobirceni, Paiul şi Chi- 

țocul, de-a dreapta și de-a stîn- 
ga riului Birlad, | 

10. Jfinjești, cu satele: Min- 
jești, Dobirceni-Răzești şi Se- 

cuea, de a stinga rîului Birlad. 
11. Zzfovăful, cu satele: Li- 

povăţul, Corbul, Bulboca şi Zi- 
zinca, de-a dreapta rîului Bir- 
lad. . 

12. Deleni, formată dintr'un 

singur sat, la Sudul plășei și 
de-a dreapta rîului Birlad. 

Dealuri : pe partea stingă 
a piriului Vasluețul se prelun- 
gește o culme ce se desface 

din partea de S. a dealului Bor. 
dea, și care culme, întretăiată 
de multe văi, se lasă pe mar- 
ginea de V. a judeţului, pănă 
lingă Vasluiii, în șesul Birladu.- 

„lui, La confluenţa pîriului Cras- 
na în Birlad,se termină. Un alt 
şir pleacă pe partea stîngă a 
piriului Vasluețul, pornind tot 
din culmea dealului Bordea și 
se termină la confluența pîriului 
Vasluețul, la podul din șosea, din 
jos de tirgușorul Codăești. Par- 
tea sudică a plășei se află peste 
riul Birlad, ocupînd partea de 
S. a dealului, ce pleacă printre 
piraiele Racova din jud. Vas- 
luiii și Simila din jud. Tutova. 

Apele: cel mai principal pi- 

rii ce curge de-a alungul plă- 

şei, este Vaslueţul; riul Birlad 

trece de-a curmezișul plășei, în | 
partea despre S. 

Intinderea plășei este de 59594 
hect, 

Are o populaţie de şo5o fa- 
milii, saii 25270 sufl., din cari 
826 ştiii carte, E 

Ocupaţia locuitorilor este a- 

gricultura ; parte din loc. se o- 

cupă cu cultura viilor și a li- 
vezilor.
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Pămîntul produce tot soiul 
de cereale; griul însă și păpu- 
șoiul se cultivă mai mult, apoi 
ovăzul și orzul, 

Cea mai mare parte a dealu- 
rilor sunt acoperite cu păduri, 
din cari se scot lemne de dife- 
rite trebuinți și cu cari se face 
un întins comerciii. Păduri în- 
tinse sunt: Codri-Dobrăvățului, 
pădurile de prin Poiana, Miclești, 
Știoborăni, Lipovăţul și Chiţocul, 

Pentru desfacerea productelor 
din această plasă sunt: orașul 
Iași, în jud. Iași, Vasluiul și 
tirguşorul Codăcști, din pl. Mij- 
locul, 

Numărul vitelor din această 
plasă e de aproape 40000, din 
cari: 12105 vite mari cornute, 
51 bivoli, 19700 '0i, 66 capre, 
1732 cai și 5023 rimători, etc, 

Comunicaţia în această plasă 
se face pe calea națională Iași- 
Vasluiii, care trece și de-alungul 
ci; apoi prin căi comunale și 
vecinale. 

Are 13 școli, conduse de 13 
învățători și frecuentate de 480 
elevi şi 15 eleve; 30 biserici, 
deservite de 3ş preoți şi 49 
cîntăreți. 

Crasna, com. rur., jud. Gorj, în 
partea de N.a plaiului Novaci, 
sub poalele plaiurilor Merişorul, 
Ciocazanul și Runcul. E situată 
parte pe șes, parte pe coaste 
şi la E. de com. Drăgoeşti. Este 
formată din 2 cătune, Crasna. 
din-Deal, unde e și reședința și 
Crasna-din-Vale, 

Are o întindere de 913 hect.,, 
din care 175 hect. arabile, 400 
hect. fincțe, 3 hect. pomet, 103 
hect. pădure, 216 hect. izlaze 
în plaiuri şi 16 hect. vatra sa- 
tului, toate proprietăți ale lo- 
cuitorilor, 

Are o populaţie de 193 fam., 
sau 260 sufl., din cari 138 con- 
tribuabili.   
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Locuitorii posedă: 39 pluguri, 
35 care cu boi, 1 căruță cu cai, 

"614 vite mari cornute, 63 cai, 
1372 oi, 217 rimători şi 440 
capre. 

Venitul comunei este de lei 
835, bani 70, iar cheltuelile de 
lci S10, bani. 18. 

Apele ce udă această comună 
sunt: piraiele Tăneșul și Cioca- 
zana, în căt, Crasna-din-Deal. 
Izvoresc din munți, curg spre 
S. se unesc cu apa Crasnei, 
udă căt. Crasna-din-Vale și for. 
mează Valea-Crasnei. Peste a- 
ceste ape sunt poduri de lemn, 
construite de locuitori, 

Comunicaţia se face în Cras- 
na-din-Vale, printr'un drum or- 
dinar care duce în com. Dră- 
goeşti. Mai e -un drum care 
pleacă din căt. Crasna-din-Deal 
numit Drumul-Mierișorului, ce 
merge pe plaiul cu același nume, 
urcă în muntele Mocirla, apoi 
în Molitvişul; se uneşte cu Dru- 
mul-Arsenilor ce vine de Ia S.- 
V.; trece alături cu pichetul 
Mindra, de unde sue muntele 
Piatra-Tăiată unde și se unește cu 
drumul de patrulare tot de pe 
frontieră ; se prelungește de la 
pichetul Boian şi de aci la pi- 
chetul Salanele; din acest drum 
se despart și alte poteci care-l 
pun în legătură cu potecile din 
Austro-Ungaria. 

In comună se găsesc: 1 puț; 
11 fîntîni; 4 joagăre; 4 mori ; 
2 pive pentru bătut dimiile, 

Comuna are 1 școală, fondată 
la anul 1830 și frecuentată de 
32 elevi, din 40 în virstă de 
școală; 2 biserici, fondate una 
la anul 1700 și a doua la anul 
1730, de locuitori, construite de 
lemn și deservite de 1 preot și 
2 cîntăreţi, 

„Crasna, saz, din com. Ciortești, 
Pl. Crasna, jud. Vasluiă, la E. 
de satul Ciortești. E situat în   
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marginea pădurei Crasna, pe 
o întindere de 1859 hect., din 
cari aproape 529 hect, acoperite 
cu pădure, proprietatea d-lui D. 
C. Vidrașcu. Are o populație 
de 53 familii, sau 148 suflete, 
din cari 3 familii evrei, cu 15 
suflete și 30 familii țigani, cu 
78 suflete. 

Are un schit, făcut de Scarlat 
Rosetti, pe la 1817, fără deser- 
venţi; o moară și o cîrciumă. 

Numărul vitelor e de 240: 140 
vite mari cornute, 13 cai, 30 
oi, 7 bivoli, 1o capre și 40 
rimători, 

Locuitorii posedă: 25 pluguri, 
IO care și 3 căruțe cu cai, 

Crasna, sau Izvoarele, pinăs- 
Hire, jud. Prahova, fondată la 
anul 1824, de Dinu Popa Radu 
Porlogea, care mai în urmă se 
călugări, purtind numele de 
monahul Chesarie. S'a sfințit 
la 'anul 1828, în zilele Domnu- 
lui Alexandru Ghica, cu bine- 
cuvintarea Episcopului de Bu- 
zăii, Chesarie. 

Mănăstirea se administrează 
de un stariț, ajutat în partea 
ad-tivă de un consiliu econo- 
mic și în partea duhovnicească de 
un consilii spiritual. Monahi 
Sunt 9, mai toți bătrîni și în- 
firmă. 

Crasna, stație de dr. d. fi Qud. 
Fălciu, pl. Crasna, căt. Oltene- 
şti) pe linia Birlad-Vasluii, pusă 
în circulație la 13 Noembrie 
1886. Se află între staţiile Ro- 
șești (8.5 kil.) și Munteni (10.8. 
Kil.) Inălţimea d'asupra nivelu- 
lui mării de 78":51. Venitul 
acestei stații pe anul 1596, a 
fost de 55949 Iei, S3 bani, 

Crasna, cal. Vezi Armășeni, co- 
mună, pl. Crasna jud. Fălciii. 

Crasna, /oc îsofat, în' comuna



CRASNA 

Bicazul, pl. Piatra-Muntelc, jud. 
Neamţu. 

Crasna, pichet, jud. Buzăă, situat 
la poalele muntelui Curul-Mun- 
telui, între riul Buzăul și piriul 
Crasna. 

Crasna, /îrîi, în jud Buzăii, co- 
muna Chiojdul- din-Bisca. Iz- 
voreşte din poalele Muntelui 
Tătăruţul și se varsă la dreapta 
riului Buzăul, între Glăjeri şi 
pichetul Crasna. Formează limită 
despre “Transilvania. 

Crasna, zîz, jud. Prahova. Izvo- 
- Tește de sub muntele Moașa, 
udă partea de N, a comunei 
Homoriciurile și partea de S. 
a comunei Izvoarele, plaiul Te: 
leajenul; curge de la V. spre E, 
și se varsă în riul Teleajenul, 
între aceste două comune. 

Crasna, /friă, jud. Vasluiu. Iz- 
voreşte de pe teritoriul judeţului 
Tălciii, din pădurea Roșiori ; for- 
mcază în mare parte limita între 
jud. Vasluiă și Fălciă; udă teri- 
toriul satului Crasna, din com, 
Ciorteşti, pl. Crasna, al terito-- 
riului satului Bălțați, com. Știo- 
borăni ; continuă cursul spre $., 
udind teritoriul comunelor Tina- 
cul și Minjești și se varsă în rîul 
Birlad, aproape de moara de apă 
de pe moșia Tirzi, din județul 
Fălciu, făcînd limita între acea- 
stă moșie și moşia ' Secuia din 
jud. Vasluiu. 

Pe valea acestui pirii, a ur- 
mat războiul între Alexandru- 
Vodă și fiul săi Bogdan, la a- 
nul 1461, care războiă sa în- 
ceput din jos de Vasluii, 

Crasna-din-Deal, cărun de re- 
ședință, al com; Crasna, jud. 
Gorj. 

Are o întindere de 475 hect., 
din cari 60 hect. arabile, 200 
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hect. fîneață, 2 hect, pomet, 58 
hect. pădure, 116 hect. izlaz şi 
9 hect. vatra satului, 

Are o populaţie de 125 fa- 
milii, sau 420 suflete, din cari 
88 contribuabili. Locuitorii po- 
sedă : 22 pluguri, 35 care cu 
boi şi vaci, 400 vite mari cor- 
nute, 40 cai, 817 oi, 148 rîmă- 
tori și 300 capre. 

In cătun este 1 puț și4 fin- 
tini, | 

Are o biserică de lemn, deser- 
vită de 1 preot și 1 cîntăreț, 
cari slujesc și la Crasna-din 
Vale. 

Crasna-din-Vale, cătun, al co- 
munci Crasna, plaiul Novaci, 
jud. Gorj. E situat pe șes și 
pe malul sting al apei Crasna, 
la S.-V. cătunului săi de reșe- 
dință. Are o întindere de 438 
hect., din cari 115 hect. arabile, 
200 hect. fineţe, 1 hect. pomet, 
15 hect. pădure, 100 hect, izlaz 
şi 7 hect. vatra satului, 

Are o populaţie de 7o fa- 
milii, sait 206 suflete, 

Locuitorii posedă: 17 -plu- 
guri, 30 care cu boi, 4 căruţe 
cu cai, 214 vite mari cornute, 
25 cai, 555 oi, 70 rimători și 
140 capre. 

: In cătun se află: 7. fîntîni, 
»4 mori de măcinat, 4 joagăre și 

2 pive de bătut dimia, 
Cătunul are o biserică cu 1 

cîntăreț; preotul ce slujeşte este 
cel de la cătunul de reședință. 

Crasnaleuca, sa, pe moșia cu 
același nume, com. Mitocul, pl. 
Prutul-d.-j., jud. Dorohoi. | 

Are o populatie de 162 fa- 
milii, saii 590 suflete. 

Proprietatea moșiei este a 
D-nei Calimah, născută Moruzzi. 

Este o biserică, cu hramul 
Sf. Nicolai, de zid şi încăpătoare, 
făcută în anul 1847 de fostul 
proprietar, N. Vircoliciii; este   
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deservită de 2 cîntăreți și 1 pă- 
lămar, | 

Calitatea pămîntului e bună. 
Sătenii împroprietăriți ai 331 
hect. 50 ar. pămînt; iar pro- 
prietarul moşiei, 3158 hect. 28 
ar. cîmp. şi 11 hect. 46 ar. 
pădure de stejar și luncă de 
lozie la Prut. Iazuri sunt 2, din 
care unul numit Vircoliciul este 
de 14 hect. 32 ar. și conține 
mulți pești și raci, 

Vite de soiii bun se mat gă- 
_sesc pe la locuitori. 

“In timpul defunctului Prinț 
A. C. Moruzzi, se cultiva cu re- 
nume pe această moșie rasa 
vitelor. Se aflai vite de rasă 
bovină de cel mai ales soi 
bucșan; eraii buhai aduși din 
străinătate, din cele mat alese. 
soiuri și mai potrivite cu cli- 
ma țărei. Vitele de rasa ca- 
valină se găscaii în numeroase 
herghelii, cu epe alese din cele . 
mai bune herghelii ale proprie- 
tarilor: Balș-Dumbrăveanu, Can- 
tacuzino - Boian, Stroici, Ven- 
tura, Gherghel și Lăţescu şi 
înbunătățită cu armăsari Arabi 
şi Engleji. Vite de rasă ovină, 
se găseaii în turme, unele țur- 
cane și altele țigăi; berbeci de 
Spania și Transilvania. Cirduri 
de vite de rasă porcină de cele 
mai alese soiuri, creți și blegi; 
geri Engleji şi Unguri. Prin 
metodă și îngrijire, s'a ridicat 
prăsilă frumoasă, aleasă și re- 
numită, care astăzi a început a 
se pierde, 

Piriul mai principal ce: tre- 
ce pe moşie este Ghireni, iar 
pe hotar rîul Prutul. 

Pieatra calcarică se găseşte 
multă pe lingă Prut, dar se 
extrage puţină și numai pentru 
trebuințele locale, 

Drumuri principale sunt: .a- 
cel de la Rădăuţi la Ștefănești 
și acel ce duce prin Coţuşca. 
la Dorohoii și Botoșani. |
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[Hotarele moșiei cu: Prutul, 
Ghereni-Curt, Miculinţi, Rodron 
şi Coţușca, 

Loc insemnat: Piscul-Crucei 
numit și Hotarul-Turcului. 

Crasnei (Curmătura-), /oc îzo- 
lat, în jud. Buzău, com. Chiojdul- 
din-Bisca, unde pirtul Crasna, 
întilnind Plaiul-Bitij, -se curmă 
şi începe a se dirige spre N.-E. 

Crasnei (Șesul-), șes, se întinde 
de-alungul comunei Tirzi, pl. 
Crasna, jud, Fălciu, în supra- 
față de 450 hect., între dealu- 
rile; Lohanul şi Birladul. 

Crasnicola, grin, în jud. Tul- 
cea, pl.: Sulina, pe teritoriul co- 
munci rur. Sf. Gheorghe sai 
Cadirlez. E situat în partea su- 
dică a plăşei și cea estică a 
comunei, Impreună cu Grindul- 
Plopilor, forinează cele două pre- 
lungiri ale grindului 'IHundiul. 

Are 100 hect. şi este nepro- 
ductiv. 

Crasnicola, punct trigonometric 

de observaţie de rangul I-iii, în 

jud. “Tulcea, pl. Sulina, comuna 

Cadirlez, în partea apusană a 

plășii și a comunei și în colțul 

sud-vestic al grindului Hudiul. 

Crasovschi, grin, în jud. Tul- 

cea, pl. Sulina, pe teritoriul co- 

munci rur. Sf. Gheorghe sai 

Cadirlez. Se desface din grin- 

dul Carasovschi; se întinde în 

forma unci panglici, spre S., a- 

vînd o direcțiune generală de 

Ta NE, spre S.-V.; se împreună 

cu grindurile Vasile şi Trofinci- 

Vovilion, spre a forma grindul 

Carasovschi. Are o lungime de 

4 kil. și o întindere de 16 hect. 

Este înconjurat cu stuf, și e ne- 

productiv, fiind acoperit cu nisip. 

Crașco, za/e, în com. rur. Izvo-   

rul-Birzei, pl. Ocolul-d.-s,, jud. 

Mehedinţi. 

Cravia, ieser, jud. Brăila, la S. 

iezerului Paţiul, din com. Chis- 

cani; comunică în partea de N., 

printrun prival, cu îiezerul Pa- 
țiul, 

Craviţa, £îr/ă, jud. Dolj, plasa 

Balta, com. Măceșul-d.-j., prin 

care Balta-Mare saii Cirna, co- 

munică, în partea de E. cu balta 
Nedeiul. 

Crăcana. Vezi Beciului (Dealul-), 
com, Roșiori, pl. Fundul, jud. 
Roman. 

Crăcana, va, jud. Brăila. [E si- 
tuat pe teritoriul comunei Na- 
zirul, la N. pl. Vădeni. Aci, fă- 
cîndu-se săpături de bordee, s'aii 
găsit oseminte și ruinele unci 
meschci turcești. 

Crăcanul, za/e, jud. Prahova, 

Izvorește de la E. de com. Va- 

lea-Lungă, pl. Prahova, şi se 

varsă în piîriul Puturosul, tot în 
com. Valea-Lungă. 

Crăcănata, zumire ce se mai dă 

movile: Olacul, după moșia Stil 

pul, jud. Buzăiă. ” 

Crăcănata, /oc izolat și fan, 
jud Buzău com. Lipia, aşezat în 

unghiul format din întîlnirea şo- 

selei vecinale Lipia cu șoseaua 

națională. In fața sa se adună 
mai multe viroage, din care-și 

ia naștere riul Călmăţuiul. 

Crăcănelul, ostrov, jud. Brăila 

coprins între Cremencu și Pașca, 

Crăcănelul (Paşca), ramifica- 
Hie a Dunărei, jud. Brăila. In- 
cepe de la Gura-Girluţii şi pănă 

la S. de Ibiși şi udă partea de 

V. a ostrovului Crăcănelul.   
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Crăcăoani, com. rur., în capătul 

despre N., în partea centrală a 

plășei Piatra- Muntele, judeţul 

Neamţu, așezată între com. Gru- 

măzeşti, Filioara şi Vinători- 

Neamţului, care vin situate spre 

N., despărțite fiind prin limita 

convenţională a plășei; comunele 

Hangul și Buhalniţa, așezate 

către V, şi de care se desparte 

prin ramura muntelui Doamnei 

și o parte a ramurei muntelui 

Giurca; comunele Gircina şi Do- 

breni, spre S., despărțite fiind 

de Crăcăoani prin ramurile mun- 

ților Muncelul și Negrești (îm- 

preună cu piscurile lor); comu- 

ncle Bodeşti-Precistei și Cirligi 

spre E., despărțindu-se prin _li- 
mite convenţionale. 

Terenurile sale sunt aciden- 

tate, prezintînd poziţiuni fru- 

moase și sălbatice, munţi aco- 

periți cu păduri nestrăbătute de 

brazi; văi .ce se deschid pe cur- 

sul piîriului Cracăul și a aflucn- 

ților săi, începînd din dreptul sa- 

tului Magazia și lărgindu-se din 
ce în ce către şesurile comunei 

Dobreni. 

Comuna Crăcăoani este for- 

mată din satele: Crăcăoani, Cra- 

căul-Negru, Magazia și Ghin- 

dăoani, cu o populaţiune de 
754 familii, sau 3639 suflete, 
din cari: 1833 bărbaţi, 1809 fe- 
mei; 1906 necăsătoriți, 1471 

căsătoriți, 254 văduvi și 154 

văduve, 11 divorțaţi; 953 bă- 

cţi, S15 fete; 20 străini. Știă 

carte 538 persoane; nu știi 
3401. 

Dintre locuitorii împroprietă- 

riţi în 1864, sunt astăzi 204 cari 

stăpînesc înșiși locurile lor; 242, 

ca urmași; 3 locuri sunt pără- 

site; 1 loc este ocupat de către 

alții de cit cei în drept; 1 loc ră- 

mas pe seama comunei. Dintre 

locuitorii împroprietăriți în 1875, 

sunt astă-zi 36 cari stăpinesc 
înșiși locurile lor; 1 ca urmaş
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și 79, cari deşi însurați și cul- 
tivatori de pămînt, dar n'aă 
nici o proprietate, precum nici 
perspectiva de a moşteni ceva 
după urma părinţilor lor le- 
giuiţi. 

Sătenii se'ocupă cu agricul- 
tura, exploatarea pădurilor, ex- 
ploatarea terenurilor (scoaterea 
pietrelor și facerea varului), in- 

dustria primitivă (rotăria, țesă- 
toria). 

Terenurile pentru agricultură 
se cultivă pe o întindere de 
722 hect. 86 arii. 

Suhatul (imașul) are o întin- 
dere de 328 hect. go arii, nu- 

trind un număr de 4253 capete 

de. vite. . 

In această comună se află: 
6 biserici, deservite de ş preoţi 
și 13 eclesiarhi, plătiţi cu 1200 
lei pe an. Venitul fonciar al 
păminturilor bisericești se urcă 
la suma de 2151 lei, 

Este 1 școală, condusă de 1 

învățător plătit de stat; 1 fa- 

brică de spirt, cu un capital de 

200000 lei, 45 lucrători și care 
produce pe zi 1200 litri; 1 fa- 

brică de cherestea, cu 2 gatere 
purtate de apă; 5 pive pentru 
făcutul sucmanelor; 2 mori de 

apă; 2 cizmării; 4 fierării, 2 

stolerii, 6 rotării; vărării; ca- 
riere de piatră, 

Budgetul comunei e de 8774 

lei, 19 bani la venituri și de 

8248 lei la cheltueli, 

Comunicaţia cu. satele vecine 

se face prin şoseaua judeţeană 

Piatra- Neamţu, care străbate. 

teritoriul comunei, de la S$. spre 

N., trecînd prin satul Crăcă- 

oani; prin șoseaua: comunală, 

care începe dintre kil. 21—22. 

ai şoselei precedente și duce 

pria satul Ghindăoani la satul 
Topolnița (comuna Humulești); 

precum şi prin diferitele - dru- 

muri naturale care leagă diver. 

sele localități (mănăstirea Ho- 

„Crăciunul, dea,   
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raiţa, satul Magazia, satul Cra- 
căul-Negru). 

Crăcăoani, saț, în comuna Cră- 
_căoani, plasa Piatra-Muntele, ju- 

dețul Neamţu. E situat în dru- 

mul șoselei naționale judeţene 
Piatra - Tirgul - Neamţu, la 24 

kil. 400 m. depărtare de ora- 
şul Piatra, pe valea pirtului Cra- 

căul, într'o poziţiune admirabilă. 
Are o populaţie de 299 fa- 

milii, sait 1111 suflete, din cari: 

541 bărbaţi, 570 femei; 579 

necăsătoriți, 452 căsâtoriţi, 76 

"văduvi, 4 divorţaţi. Șiiii carte 
84, 1027 nu știi, 

In acest sat se află: 

dința comunei ; o şcoală, frecu- 

entată de 70 elevi; o fabrică de 

spirt, cu un capital de 200000 lei, 
45 lucrători și producind 1200 

litri pe zi; 5 mori; 4 pive; 2 
herăstrac. 

reșe- 

Crăcăoani, moșie, în comuna cu 

- acelaşi nume, pl. Piatra - Mun: 

tele, jud. Neamţu. E situată 

între moșiile: Bălţăteşti, Han- 
gul-Dobreni și Gindăoani. 

Odinioară se zice că a fost 
"unită cu moşia Bălțăteşti într'un 

trup, şi că a format un cnezat, 

Crăcăoașului (Piriul-), piriiaș, 

în jud. Neamţu, com. Crăcă- 

oani, pl. Piatra- Muntele. (Vezi 
Cracăul, piriii). 

între cătunele 

Valea - Popei și Iuluba, plasa 
Riurile, jud. Muscel, 

Crăciunul, 24 de deal, în jud. 

Bacău, pl. Bistriţa-d.-s., de pe 

teritoriul com. Blăgești, 

Crăciun (Movila-lui-), zzovs/ă, 

în jud. Tecuci, pe : teritoriul : 

comunei Negrilești, plasa Ni- 

corești, la marginea de E. a 
comunei.   

CRĂCIUNA 

Crăciuna, 7zine ale unei cetăf 
vechi, aflată nu departe de Odo- 
beşti, jud. Putna. Pe timpul lui 

Cantemir, după afirmațiunea a- 

cestuia, ruinele se vedeai încă 

şi ele se aflati la picioarele mun- 

ților Vrancea, nu departe de 
mănăstirea Mira: «In radicibus 

montium Vranczie, non procul 

a Mira, monasterio pietatis bene 
mer, principis Constantini Can- 

temirii monumento, antiquissi- 

mae civitatis rudera reperiun- 

tur, în quibus tamen nulla teni- 

poris ant conditorum învenire 

potuimus indicia. Locus ipse 

hodie ab incolis Cracsuna vo- 

„ catur>, («Descriptio Moldaviae». 

Ed, Buc. 1875, pag. 12). Mi- 

ron Costin scrie de asemenea 
că pe timpul lui, abia se mat 
vedeaii urmele acestei cetăți: 

«Alte multe (cetăți) cărora stai 
năruiturile de abia semnele se 

cunosc și pre Milcov, mai sus 

de Focșani, de care pomenește 

Urcache Vornicul că o chiamă 
Crăciuna». («Opere complecte», 
“ediția. V. A. Urechiă, tomul I, 
1886, pag. 409). De cetatea 
Crăciuna se pomenește în răz- 

'boaele lui Ștefan-cccl- Mare cu 
Muntenii în anul 1475, precum 

şi de starostii ce o administraii 

“şi de părcălabii Vălcea şi Ivan, 

pe carii, după pacea cu Radu- 

“Vodă, Ștefan i-a pus să admi- 
nistreze cetatea și ţinutul ei, 

carele se; chiamă ținutul Put. 

nei: «lar Ștefan-Vodă pornitu- 

S'aii după dinşii, cu Moldovenii 

săi și acei 2000 de Leşi şi au 

gonit pe Turci pănă aii trecut 
Siretul la Ionășești, unde 'se 

„chiamă vadul Turcilor şi. pănă 
astăzi. Și acolo, deasupra Sire- 
tului, la movila cea mare a 
Tecuciului, au odihnit trei zile, 
Și i-ai venit veste de la sta- 
rostii de. Crăciuna, ce-i zic. a- 

cum Putna, că Radu-Vodă vine 

cu oști asupra lui Ştefan-Vodă
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fără veste. Iar mai înainte era 
price între amîndouă ţările, că 
Țara - Muntenească vrea să fie 
hotarul săi pănă în apa Tro- 
tușului; iar Moldovenii nu-i lă- 
Saii, pănă au vrut Dumnezei 
de s'aii tocmit așa. Și au luat 
Ștefan-Vodă cetatea . Crăciuna, 
cu: ținut cu tot, ce se chiamă 
ținutul Putnei şi Lai lipit de 
Moldova și ai pus părcălabii săi, 
pre Vălcea şi pre Ivan». (eLe- 
top.> 1, pag. 161—-162). Şin: 
cai, «Cronica Ruimînilor> tom, 
II, pag. 98, unde cronicarul 
adaugă ca explicaţie: «Crăciu- 
nă era 0 cetate la Putna, dea- 
supra Milcovului» Unii cred 
că cetatea Crăciuna ar fi fost 
în locul numit Cetatea, care-e 
piscul cel mai înalt din dealu- 
rile  Odobeștilor. Cum însă, 
după spusele lui Cantemir, Cră- 
ciuna se afla la poalele mun- 
telui, iar nici de cum în virful 

lui, e ușor de înţeles că din 

neștiință se atribue acestei lo- 
calități această poziţiune. (Vezi 
Cetatea). | 

Crăciunaşul, făzure, în judeţul 

Ialomița, pl.. Ialomiţa-Balta, co- 

muna  Stelnica, în insula Balta, 

Crăciunea saii Viorica, moşie 
a statului, jud. Covurluiii, com. 

Independenţa, pl. Siretul, fostă 

pendinte de mănăstirea Adam. 

Are 804 hect., din cari 77 pă- 
duri și 9 vii, şi e arendată cu 
16700 lei anual. 

“Crăciuneasca, izvor, în judeţul 
Buzău, com. Cislăul, căt, Cră- 
ciunești; începe din localitate 
și se scurge în riul Cricovul: 
Mare. 

Crăciuneasca (Semeşeasca), 
moșie, în jud. Buzăti, comuna 

Boldești, căt. Gradiştea. Are 
459 hect., din cari 180 arături,   
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170 fineață și izlaz, restul să- 
rături şi sterp. Se numeşte de 
locuitori și Afumăcioara. 

Crăciuneasca, pădure particu- 
lară, jud. Prahova, com. Gor- 
netul - Cricov, pl. Cricovul, în 

“întindere de 95 hect., proprie- 
tatea şcoalei «Crăciunescu» de la 
Mizil, supusă regimului silvic. 

Crăciunei-de-Jos (Radomi- 
reşti), com. rur., în jud. Oit, 
pl. Siuld.-j. E situată pe pi- 
riul Călmăţuiul (ramura I-a nu- 
mită și Sodolul), la distanță de 
45 kil. de capitala județului și 
la 14 kil. de Drăgănești, Teșe- 
dinţa plășei. 

Se compune din satul Cră- 
ciunei, numit și Radomireşti și 
căt. Rădești numit și Fripți. 

Are o populaţie de 448 fa- 
milii, sai 1775 suflete, din 
cari 378 contribuabili, cari lo- 
cuesc în 48 case și 300 bordee. 
„Meseriași sunt: 2 cojocari, 

4 croitori-abagii, $ fierari şi 3 
dulgheri-zidari, 

Tot teritoriul comunci se în- 
tinde pe o suprafață de aproa- 
pe 2000 hect. 

Pământul de cultură e şes spre 
E. şi delos spre V., fiind brăz- 
dat de niște dealuri, numite Coas- 
tele-Sodolului cu pămînt de cea 
mai bună calitate, 

Locuitorii desfac mari canti- 
tiţi de cereale la schelele din 
Turnul-Măgurele și la gara din 
Roșiori, de care sunt mai apro- 
piaţi. Piaţa acestui oraș este bună 
și face un comerț întins numai 
cu producțiunile comunelor Cră- 
ciunei-d.-j., Crăciunci-d.-s , Mihă- 
eşti-d.-j. şi Mihăești-d,-s. 

Loc. posedă: 700 vite mari 
cornute, 200 cai și epe, 1000 oi, 
40 capre și 500 porci. 

Locuitorii împroprietăriți du- 
pă legea rurală sunt 254. 

In raionul comunei e o bise- 
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nică, deservită de 3 preoţi și 
2 cîntăreți, plătiți din budge- 
tul comunei. Aci sunt şi două 
mori cu aburi. 

Este o școală, frecuentâtă de 
55 copii (49 băcţi și 6 fete), 
din numărul de 177 (114 băeți 
și 63 fete) în virstă de școală. 
Cu întreţinerea ei statul chel- 
tuește anual 1242 lei. Știu carte 

112 bărbaţi și S femei. 

Comerciul se exercită de doi 
circiumari 

Veniturile comunei sunt de 

5656,834 lei și cheltuelile de 

5656,84 lei. Comuna se leagă la 

S. printr'o șosea vecinală cu com. 

Poiana; la E. cu Mihăești-d.-j., 

prin șoscaua județeană Rusca- 
lui-Toader (distanță de 10 kil.) 

și la V. prin aceeași șosea și cea 

“națională, Turnul-Măgurele-Sla- 

tina, cu capitala județului. 

În părțile de N.-E. și S, 

e înconjurată de dealuri cu 

vii. La V. se află un lac, cu 

o suprafață de aproape 2 hect., 

în care se găsește și puțin peşte. 

Tot aci 'se întind și pămînturile 
de cultură ale locuitorilor. 

Comuna, se limitează la N. cu 

Crăciunei-d.-s., la E. cu Mihă- 

eşti-d.-s., la S. cu Poiana şi la 

V. cu Dealul-Oitului. 

Crăciunei - de - Jos (Radomi- 
reşti), sat, formează împreună 

cu căt, Rădești comuna cu ace- 

laşi nume, pl. Siul-d.-j., județul 

Oit. Are aproape 1600 locui- 

tori, din cari 224 sunt împro- 

prictăriți după legea rurală. Aci 

se află primăria, şcoala, biserica 

și o moară cu aburi. 

Bătrinii spun că, pe timpul răz- 

meriţilor, multe familii de peste 

Olt, din satul Vladimir, s'ai 

aşezat aci, în partea de S., unde 
se văd și pănă azi urmele lo- 
cuințelor lor. De atunci satul a 
început a se numi Vladimirești 
și apoi mai tîrziu Radomirești.
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Crăciunei-de-J OS, dea, în raio- 
nul comunei cu același nume, 
pl. Siul-d.-j., jud. Olt, pe care 
se cultivă 25 hect. 25 arii vie. 

Crăciunei-de-] Os, deal, comuna 
Crăciunei-d.-j., pl. Siul-d.-j., ju. 
deţul Olt, pe care se cultivă 25 
hect. 25 arii vie. 

Crăciunei-de-Sus, co. rur., în 
jud. Olt, pl. Siul-d.-j. E situată 
pe tipa stingă a Călmățuiului, 
numit și Sodolul, la distanță de 
42 kil. de capitala județului și 
la 10 kil. de Drăgănești, reşe- 
dința plășei. 

Comuna e vechie. Are o po- 
pulaţiune de 887 locuitori (405 
bărbaţi şi 402 femei); 208 capi 
de familie, din cari 180 contri- 
buabili ; locuesc în 55 case și 
122 bordee, 

Locuitorii desfac produsele la 
Turnul-Măgurele și Roșiori. Mo- 
şia a fost proprietatea d-lui Mih. 
Plopeanu ; azi e în posesiunea 
d-lui G. Bădescu, care are 1249 
hect. arabile și 300 hect. pă- 
dure. 

L.ocuitori împroprietăriți după 
legea rurală, sunt 119, cu 334 
hect. Viileocupă o suprafaţă de 
40 hect. 75 arii, 

Pămiîntul de muncă e mai 
mult șes, negru-humos şi fertil. 
Vite sunt: 178 cai, 381 bot, 
120 vaci, 30 bivoli, 105 capre, 
1224 oi, 297 berbeci şi 9o porci. 

Tot teritoriul comunei se în- 
tinde pe o suprafață de 1924 
hect. 

“In raionul săii se află: 1 școală, 
cazarma comp. 8 din reg. [II 
de dorobanţi şi o biserică, care 
poartă următoarea inscripţiune: 

«Cu vrerea 'Tatălui şi a Fiului şi În- 
demnarea Sfîntului Duh, ridicatu-s?aii a- 
ceastă sfintă și Dumnezeească biserică, 
de către robul luf Dumnezeii, Alecu Plo- 
peanu, cu stăruința fiului săi Mihail Plo= 
peanu, cu soţia sa Safta şi cu fil lor: 

95395. Jiureie Dicţivnar teevyrațic. Vot, 44 
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Alexandru, Alecu, Iov şi Elena, la anul | 
de la Christos 1839.» 

Biscrica e deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț, plătiţi de locui- 
tori și de comună. 

Școala s'a înființat aci, de la 
1881, și e sub un acoperiș cu 
primăria.” Se frecuentă de 13 
copii (12 băeți şi 1 fată), din 
numărul de 118 copii (65 băeți 
și 53 fete) cu etate de școală, 
Cu întreținerea ei, statul chel- 
tucște anul 1080 lei. Știu carte 
în com. 37 bărbaţi și 2 femei. 

Aci se fabrică, în termen de 
mijloc, 15 hectol. prăstină, 6 
hectol. drojdii şi se produce 109 
hectol. vin. 

Sunt 35 stupi de albine. 
Comerţul se exercită de 3 

cîrciumari. 

Veniturile comunei se ridică 
la suma de 3323 lei și chel- 
tuelile la aceeași sumă. 

O singură șosea comunală 
leagă această comună la V. cu 
Drăgănești, reședința plăşei. La 
E. și S.-E. de comună se înalță 
Dealul-Călmăţuiului (Sodolul), a- 
coperit cu vii, de unde se în- 

tinde o cimpie, numită Știuca, 
udată de valea și lacul Știuca, 
unde se află și locuri de cul- 
tură; apoi se limitează cu Seaca- 
Belciugata. 

La V. se află Valea-Călmă- 
ţuiului (Sodolul), care formează 
aci o baltă întinsă. Dincolo de 
ea se înalță dealul Sodolul, aco- 
perit cu pădure; iar la S.-V. se 
află cîmpia Sodolul, cu locuri - 
de muncă, care se întind pănă 
în lunca Oltului și se limitează 
cu com. Dăneasa, căt. Pestrea, 
La S$. se limitează cu com. Cră- 
ciunei-d.-j. (Radomirești) şi în 
această parte Dealul-Sodolului 
e acoperit cu vii. La N, şi N.- 
E. se întinde vălceaua și cîm- 
pia Burdeanca, cu locuri de cul- 
tură și se învecinește cu' moşia 
Stoicănești.   

CRĂCIUNEȘTI 

Pe teritoriul comunei se află 
și următoarele movile: Movila- 
Caprii, la V. şi Movila-Săpată, la 
N. Vălcelele sunt: Știuca, la E. - 
şi Sodolul, la V. La S. în Dea- 
lul-Călmățuiului, se află o rîpă, 
numită Rusca. 

Crăciunei-de-Sus, ea, în co- 
muna cu același nume, pl. Siul- 
d.-j., jud. Olt, pe care se cultivă 
49,75 hect. vie. 

Crăciuneni, saz, în partea de S. 
a com. Buimăceni, pl. Jijia, jud. 
Botoşani. E situat pe coastă de 
deal şi în dreapta Jijiei. Are o 
suprafață de 1053 hect. şi o po- 
pulaţie de 48 fam., sati 145 su- 
flete, din cari 36 contrib. 

Are 1 biserică, cu 1 cîntăreț; 
2 mori de apă; 1 cîrciumă, 

Vite sunt: 273 boi și vaci, 50 
cai, 60 oi, 95 porci și 16 stupi, 

Crăciunescu, 7înnic, în jud. Su- 
ceava, satul Lămășeni, proprie- 
tatea preotului Gheorghe Cră- 
ciunescu, 

Crăciuneşti, saz, face parte din 
com. rur. Albești, pl. Oltul-d.-j., 
jud. Olt. Are o populaţiune de 
300 locuitori. 

Crăciuneşti, sa, face parte din 
com. rur. Dobroteasa, pl. Oltul: 
d.-s., jud. Olt. Are o populaţie 
de 326 locuitori. Cade în par- 
tea de V. a comunei, 

Crăciuneşti, sas, în partea de 
V. a comunei Drăgușeni, plasa 
Funduri, jud. Vasluiă. 

Are o întindere de 858 hect. 
și o populație de 160 suflete. 

Crăciuneșşti, vechii schit, în ji 
dețul Buzăii, com. Cislăul, căt, | 
Buda. Azi abiaise mai cunosc 
ruinele. In giurul săi s'a for- 
mat satul Crăciuneşti.:
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Crăciuneşti (Schitul- Crăciu- 
nești), sul-divisie a căt. Buda, 
din com. Cislăul, jud. Buzăii. 

Crăciuneşti, /oc, așezat în pantă, 

către șesul Crasna, în partea 

de V. a satului și com. Corni, 

pl. Crasna, jud. Fălciă, pe care 

trece drumul ce duce la Gura- 

Crasna. 

Crăciuneşti, zoșie, în jud. Bu- 
zăii, comuna Cislăul, Are 300 

hect., din care 260 pădure și 

40 arabile. Partea lui Ioan Cră- 

Cciunescu din această moșie a 

fost lăsată de proprietar școalei 
din Mizil. | 

Crăeasa, /oca/itate, în partea 

de E. a com. Stănilești, jude- 
țul Fălciu, pe șesul dintre apa 
Pruteţului și rîul Prutul, mai 

spre S. de localitatea numită 

Împărăteasa și între satele Să- 
rata și Voineşti. 

Crăeasca, zirii, jud. Roman, ce 

curge prin pl. Fundul, com. Bo- 

zieni. Este format din piraiele 

Chișălița și Zimbru, cari se u- 

nesc la satul Crăești. De aici 

ia numele de piriul Crăeasca 

pănă aproape de vărsare, unde 

se mai numește și Toinar, El 

curge de la satul Crăești, de 

la N.V. spre S.-E. şi se varsă 

în rîul Birlad, de a stînga, 

la E. de satul A-Treia-Parte. 

Udă satele Crăești și A-Treia- 
Parte. Șoseaua județeană Ro- 

man - Vasluiii urmează malul 

stîng al piraielor Chisăliţa și 
Crăcasca, pănă aproape de satul 

Băceșşti, de unde apoi șoseaua 

trece pe malul drept al piriului 

Crăeasca. Aproape de vărsarea 

sa în riul Birlad, el începe a 

purta numele de Toinar şi va- 

lea sa aproape de vărsare se 

confundă cu aceia a pîriului Gir- 

bovita. Este în coprinsul jud.   

To 

Roman cel mai mare afluent 

al rîului Birlad, avind o lun- 

gime de aproape 10 kil. 

Crăeşti, com. rur., în jud. Covur- 

luiii, pl. Zimbrul, la vr'o 10 kil., 

în partea vestică, de Bujorul 

şi la 65 kil. de la Galaţi. Se 

mărginește la N. și N.-E. cu te- 

ritoriul com. Jorăști, la S. şi 

S.-E. cu Virlezi, la V. cu Smulţi 

și la N. și N.-E. cu Drăgușeni. 

Situată pe Dealul-Crăeștilor, a- 

ceastă comună e formată din 
un singur sat vechii răzășesc. 

Are o populaţie de 318 fam,., 

saii 1073 sufl., din cari 555 

bărbaţi, 518 femei; 508 necăsă- 

toriți, 478 căsătoriţi, Sr văduvi 

și 6 divorțaţi. Ştii carte 241 

persoane; nu știi 632. Străini, 

sunt 4 fam. izraelite, cu 18 su- 

flete. Sunt 271 case, 

Suprafaţa teritoriului comu- 

nci Crăești e de 2736 hect., din 

cari 2162 arabile, 5o pădure, 

30 tufăriş, 280 imaș, 15 fineaţă, 

II4 vii și 85 vatra satului, cu 

grădini, rîpi și pămînt netrebnic. 

Fiind teritorii 'răzășesc, nu 

se află în localitate proprietari 

mari; statul însă posedă tru- 

pul de moșie Uncani. 

Numărul total al vitelor e de 

--1866 capete, și anume: 3 tauri, 

305 boi, 198 vaci, 47 junci, 29 

junce, 15 gonitori, 14 gonitoare, 

45 minzațţi, 38 minzate, 149 vi" 

ței; 2 armăsari, 64 epe, 92 cai, 

18 berbeci, 942 oi și 5 capre. 

Se seamănă aici cu deose- 

bire griii, secară, păpușoi și orz. 

Producţia agricolă în total se 
socotește la 24239 hectol, 

Producţia vinicolă e de 18000 

decal. pe an. | 

In Crăeşti sunt: 130 piuguri 

de sistem vechii; 5 cîrciume; 

o prăvălie de alte mărfuri; 7 

meseriași; 4 mori de vint. 

Stupi de albine sunt vr'o 40: 

Veniturile acestei comune se   

CRĂEȘTI 

urcă la 5965 lei, 40 bani, iar 

cheltuelile la 4197 lei, 62 bani. 

Sunt 221 contribuabili. 

Biserici sunt 2: una cu hra- 
mul Sf. Voevozi, zidită în 1836, 

și a doua, cu hramul Sf. Nicolae, 

rezidită în 1838; ambele fără 

pămînt, Crăcști formind o pa- 

rohie, are 1 preot paroh și 2 
cintăreți. 

Este o şcoală mixtă, înfiin- 

țată în 1868 și frecuentată de 

59 elevi înscriși, din cari ur- 
mează regulat 41. 

Pe teritoriul acestei comunc, 

nu însă prin sat, trece calea 

“judeţeană Galaţi-Birlad, pe o în- 

tindere de 4 kil. 

Legenda populară spune că 

numirea de Crăești ar veni de 

la un craiii, așezat aici în tim- 

purile vechi și care ar fi avut 

un fii, cu numele Bărbante, 

căsătorit cu Siţa, una din fiicele 

bănesci din Băneasa. Altă ver- 

siune însă atribuie întemcierea 

satului Crăeşti la trei bătrîni: 

Prosie, Sora și Bogdan, ce aveaii 

porțiuni însemnate de pămînt, 

ale căror hotare se cunosc şi 

azi. 

Crăeşti, com. rur., în judeţul Te- 

cuci, pl. Stănișești, la o dis- 

tanță de 66 kil. de capitala ju- 

dețului și de 16 kil. de a plăşci. 

E compusă din 4 cătune: Bel- 

ciuneasa, Beneşti, Crăești și Va. 

lea-Babei. Situată pe piriul Po- 
jorita și pe lingă piriul Dobrot- 

forul, îi 

Are o populație de 448 fa- 

milii, sai 1535 suflete, locuind 

în 426 case, 

Sunt 431 contribuabili. 

In comună se află două bi- 
serici, una în Crăești și a doua 

“în Benești, deservite de 2 pre: 

oți și 3 cîntărcți, 

Are 2 şcoli: una în Crăcşti, 

care datează de la anul 1864 și 

este frecuentată de 42 copii
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(41 băcți și 1 fată), din numă- 
rul de 118 copii (78 băeți și 
40 fete) în vîrstă de școală; 
a doua în Benești, înființată la 
1892, frecuentată de sI copii 
(49 băeți şi 2 fete), din numărul 
de 65 (47 băeți și 18 fete) 
în vîrstă de şcoală, 

* Ştii carte 36 bărbaţi și 

femei. 

__ Veniturile comunei 
4230 lei. 

Teritoriul comunei are o su- 

prafață de 1510 hect. Locui- 
torii, parte răzeși vechi, stăpă- 

nesc 1120 hect.; parte foşti 

clăcași împroprietăriți în 1864, 

stăpănesc 64 hect.; iar proprie- 

tarul din Benești, Gheorghiade, 

are 227 hect, , 

Locuitorii posedă: 25 plu- 

guri de fier şi 19 de lemn; 1 

mașină de treerat; o moară de 

aburi și 4 de vint. 

Vite sunt: 306 boi, 256 vaci, 
124 cai, 104 epe şi 240 porci. 

Comuna e brăzdată de dea- 

lurile Pojoritei, Domnișorului, 

Sohodolutui, la E.; Dealul-Stă- 

“nișeștilor, la N.; Baloteşti, Li- 

chitişeni, Ruget şi Calapodeşi, 
la V, 

Este străbătută de piraiele : 

Pojorita, care trece prin mijlo- 

cul satului Crăeşti, și Dobrot- 

forul care vine din com. Stă- 

nișești şi după ce udă satele: 

Belciuneasa, Benești și Valea- 

Babei, curgînd pre S$. se varsă 
în Zeletinul. 

Comuna este străbătută de 

șoseaua județeană, care merge 

Ja Stănişești paralel cu Dobrot- 

forul, împărțindu-se la satele 

Bencști, Belciuneasa și Criești. 

Se mărginește la N. cu co- 

„muna Stănişești, la S. cu com. 

Motoşeni, la E. cu com. Burdu- 

saci, la. V. cu com. Vultureni. 

sunt de 

Crăeşti, saz, în jud. Neamţu, co- 

muna Talpa, pl. de Sus-Mijlo- 
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cul. E aşezat sub coastele des. 
pre E. ale dealului Uscaţi, între 
satul Breaza, de care se des- 
parte prin iazul și pîriiașul cu 
acelaşi nume, (la N.-E.); satul 
Birgăoani, de care se. desparte 
prin pîriul Bahniţa, (spre S.-E.); 
satul Borniș (spre V.), de care 
se desparte prin limita: comu- 
nci, creștetul dealurilor Borniș 

și Uscaţi. 

Terenurile sale se apleacă 
spre S.-E., legîndu-se cu Valea- 
Birgăoanelor. Vatra satului are 
o întindere de 90 hectare, 50 

arii, împreună cu locurile ve- 

cinașe ce-i aparţin. i 

Are o populație de 17 fa- 
milii, saii 140 suflete, - 

Sunt 20 contribuabili. 
Numărul vitelor se urcă la 

40 capete, și anume: 10 vaci, 

5 cai, 6 junci, 10 oi șig capre. 
Comunicația cu satele vecine 

se face prin șoseaua ce dă din 
drumul satului Birgăoani spre 

Talpa, şi duce prin satul Bor- 

niș la satul Dragomirești, pre- 
cum și prin alte drumuri na- 

turale, 

Crăești, saz, în jud. Roman, pl. 

Y“undul, com. Bozieni, la uni- 

rea piriului Chiseliţa cu pîrtul 

Zimbrul, spre N.-E. de satul 
Bozieni, 

Are 85 familii, sai 3109 su- 

flete, cari locuesc în 89 case. Știu 
carte 19 persoane. 

Sunt 113 contribuabili, 

Are o biserică de lemn. Este 

legat cu orașul Roman prin șo- 

sea. Forma mai înainte o co- 

mună, comuna Crăești, cu sa- 

tele: A-Treia-Parte și Bălușești- 
Mici. 

De vechimea acestui sat a- 
mintește un document de la 

1681, August 8, prin care se 

spune cum că Gheorghe Bircă, cu 

soţia sa Ștefana din Crăești, 

hărăzește episcopului Ioan de   
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Roman, răzășia lor din. Săcă- 

leni, cu condiție ca episcopul 

să facă acolo mănăstire, adică 

biserică de “piatră, pentru po- 
menirea lor și a părinţilor lor. 

Crăeşti, sat, face parte din com. 

cu același nume, jud. Tecuciii. 

Este situat pe ambele maluri ale 
piriului Pojorita, pe o lungime 
de 7 kil. 

Aici se află reședința com. 

Are o populaţie: de 283 fa- 

milii, sai 914 suflete. Știu carte 
24 persoane, 

Școala datează în com. de la 

1864, și e frecuentată de 42 

copii (41 băeți și 1 fată), din. 
numărul de 118 copii (78 băeți 

și 40 fete) în vîrstă de școală, 

„Are o biserică, cu hramul 
Sf. Voevozi, care a început a se 
zidi la 1856 și s'a tirnosit la: 

anul 1863, după cum se vede 

scris pe un lemn ce se află de- 
asupra clopotelor. S'a reparat 

“la 1873. | 

In locul acesteia a, fost alta, 

din anul 1807, după cum se 

vede din lemnul ce 's'a pus la 
intrarea biserici actuale, Pe clo- 

pot se află pomenit anul 1807. Bi- 

serica este situată pe deal, în par- 
tea de V. a satului. 

Se mărginește la N. cu com. 

Răchitoasa și Stănișeșşti, la S. cu 

com. Motoșeni, la V. cu com. 

Vultureni și la E. cu com. Bur- 
dusaci. 

- Satul este vechiii. Locuitorii 

sunt răzeși. 

După un pric de la Petru- 

Rareș, se vede că satul sc nu- 

mea mai înainte Pojorita, după 
numele piriului, lată acest uric: 

<Inştiințare facem prin această carte a 

noastră tuturor, cînd și-or căuta asupră- 

şi saii șt-or auzi cetindu-se pentru acestu 

adevăratu slugi noastră “Trifu şi surorile 

lut Mărina şi Stana, fiii luf Ioan Craiul, 

că le am miluitu-le cu osebita noastră 

milă, de le am dat şi le am întărit în
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țara noastră a Moldovici, dreaptă ocină 
a lor şi cumpărătură din ispisocul din 
Cumpărătură ce Va avut tatăl lor Ivan 
Craiul, de la moșul Domnie mele de la 
Bogdan Voevod, un sat anume Pojorita, 
care şi l'a fost cumpărat de la Lascu 
Leghediş, drept $ zloți tătărăști, şi în 
obirşia Pojoritel în Siliște, loc de mi. 
năstire. 

Toate acestea de mal sus numite si 
le fie lor uric cu tot venitul, și fiilor 
lor, nepoților, strănepoților, prea-străne- 
poţilor şi la tot neamul lor, cine le se 
va alege ma! de aproape nestrămutat nict 
odinioară în veci, iar hotarul acestul de 
maf sus zis sat, anume Pojorita şi a 
locului celui de mănăstire ce-! în obir- 
șia Pojoritet în siliște, să le fie din obir- 
şia Pojoritel şi pănă la gura et, pe de 
amindouă părţile piriului, iară despre 
alte părţi, să fie după vechiul hotar, 
pănă unde sa apucat din veac, drept 
aceea nimenea din neamul lut să nu 
aibă și să na poată a face desbatere 
acestul sat saii să-Y tragă la judecată, 
iar dacă şi ar vre să-f tragă or] și cînd, 
la judecată, atunce să aibi a ne plăti 
nouă $ ruble argint curat, 

Precum spre aceasta este credinţa a 
mal sus numite! Domnick noastre Petru 
Voevod şi credința a prea iubiţilor fit aY 
Domnie mele, Iliaș, Ştefan şi Constantin, 
şi spre mal mare tărie şi întăritură tu- 
tulor acestor de mat sus scrise, am porun- 
cit credincios bverului nostru Măteiaş 
Logofăt, să scrie și să atîrne pecetea 
noastră cătră această a noastră carte 
cea după lege. 

Zehru Voivodo». 

7O34 (1546) 

Crăeşti, deal, judeţul 'Tecuciii, 
situat la V. de satul cu același 
nume, liste o continuare a dea- 
lului Băloteşti. Merge în direcţie 
N.-S., pănă în șoseaua ce duce 
la Stănișești. 

Crăeșşti, moșie, foastă a statului, 
în jud. Roman, plasa Fundul, 
com. Bozieni, iar acum vindută 
de veci, cu 13350 lei cese plătesc 
în rate trimestriale, 

Crăeştilor (Dealul-), zea?, jud. 
Covurluiu, în direcţie nord-sudi- 
că și care aproape de jumătatea 
căici dintre Crăești și Virlezi, se 
termină în Valea-Rădeștilor.   

Crăgueşti, com. rur. şi sat, în jud. 
Mehedinţi, pl. Motrul-d.-s., la 
distanță de 18 kil. de orașul 
Turnul-Severin, iar de com. rur. 
Malovăţul, de S kil. E situată 
la poalele dealului Slătinicului 
și pe valea apei Cocorova, ce se 
numește şi Coşuștiţa. Formează 
comună cu satul Prejneni. 

Are o populaţie de 800 locui. 
tori, din cari 138 contribuabili 
locuesc în 140 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 
agricultura, creșterea, vitelor și 
transporul lemnelor la orașul 
Turnul-Severin. 

Calitatea pămîntului este bună. 
Locuitorii posedă: 20 pluguri, 

45 care cu boi, 7 căruţe cu cai, 

Sunt 116 stupi. 
Are o biserică, deservită. de 

1 preot și2 cîntăreţi; o școală, 

condusă de un învățător şi fre- 
cuentată de 36 elevi și 4 eleve. 
“Budgetul com. are la venituri 

suma, de 1601 lei şi la cheltueli 

696 lei. 

Vite : 360 vite mari cornute, 

17 cai, 270 oi și 300 rimători. 

Prin această com. curge piriul 
Cocorova, ce poartă aci numele 
de Coșuștiţa, piriă, 'care vine 

de la com. Băsești, și se unește 

cu piriul ce vine de la comuna 

Bobaiţa; împreunîndu-se, udă co- 

munele Crăguești și Ciovărnă- 

şani, unde se unește cu apa 
Coșuştea, 

Prin comuna Crăguești, trece 

șoseaua comunală, ce începe 

din șoseaua județeană Turnul- 

Severin—Tirgul-Jiului, în apro- 

piere de Crăguești şi trece la 

Băjneni, Ilovăţul şi Rudina. 

Crăieţilor (Valea-), za/e, nu- 
mită și Valea-Crăieţilor, în jud. 
Mehedinţi, plaiul Cerna, com. 
rur. Ilovăţul, 

Crăiniceni, saţ, pe moșia cu a- 
celași nume, jud. Dorohoiii, pl.   
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Prutul-d.-j., com. Horodiştea. 
Are o populaţiune de 160 fam., 
Sai 727 suf, 

Proprietatea moșiei este a 
Eforiei Sf. Spiridon din Iaşi. 

Are o biserică, cu hramul 
Buna-Vestire, deservită de 1 
preot, 2 cîntăreți şi 1 pălămar; 
este cu totul modestă, făcută 
în 1800, de preotul Andrei, 

Sătenii împroprietăriți au 275 
hect. 74 arii pămînt, iar pro- 
prietatea 614 hect. 43 arii cîmp 
și 14 hect. 32 arii pădure, 
luncă de lozii și răchită la Prut. 

Piatră calcarică se găsește, 
dar se estrage numai pentru 
trebuințele locale. 
Drum principal este calea 

judeţeană: Rădăuţi-Darabani. 
Hotarele sunt cu: Isnovăţul, 

Horodiștea şi Prutul. 
Loc însemnat aicea este Tre. 

cătoarea-Domnească. V. a. n, 

Crăița, //r/ă, jud. Brăila, la N. 

com. Scorţarul-Noii, pe țărmul 
stîng al riului Buzăul, aproape 
de tirla Ciumați, unde se pierde 

Buzeelul-Vizuinelor la ş kil. spre. 

N.-V. de satul Scorţarul-Noi. 

Vatra ci e de 5 hect., avînd 12 

case, cu 60 locuitori, cari posedă 

24 cai, 82 vite cornute, 130 oi 
şi 12 rimători, 

Crămăeșşti, ma/ala, în jud. Me- 
hedinţi, plasa Dumbrava, com. 
rur. Padina-Mică. 

Crăpăturile, com. rur., jud. Vil- 
cea, pl. Cerna-d.-j., compusă din 
trei căt.: Țepești, Popești și 
Măneasa. E situată pe valea 
Șasa, între dealul Săscioara și 
Omoricea, la 60 kil. depărtare 
de capitala judeţului și la 1ș 
kil. de a plășei. 

Are o populație de gr1 lo- 

cuitori (431 bărbați și 482 fe- 

mei); sunt 253 capi de familie; 
230 contrib.; 330 case.
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In com. sunt 2 biserici: una 
pentru căt. Popeşti-Ţepeşti şi 
cea-l'altă pentru Măneasa. Bise- 
rica Popeşti-Țepeşti, s'a reparat 
la anul 1882, iar cea din M&- 
neasa, în anul 1885. 

Locuitorii sunt moșneni. Ei 
posedă: 10 cai, 120 boi, r1o 
vaci, 205 oi şi 300 rîmători, 

Şcoala datează în com. dela 
1860. Localul e proprietate par- 

ticulară. Sc frecuentă de prea 
puţini copii, din numărul de gr 
(49 băeţi, 42 fete) în virstă de 
şcoală. Știii carte 88 bărbaţi și 
3 femei. 

Cu întreținerea școalei, statul 
cheltuește anual 1080 lei. 

Vatra comunei are vr'o 100 

hect., iar izlaz, loc arabil și 

păduri sunt vr'o 400 hect. Tere- 

nul cultivabil produce. 3160 hec- 

tol. porumb și gri. Alte cereale 
nu se cultivă, 

Veniturile comunei ca şi chel- 
tuelile se urcă la 1810 lei a- 

- nual. 

E brăzdată de dealurile Omo- 
ricea și Săscioara. Se mărgi- 
nește cu com. Nenciulești, Do- 

zești, Săscioara 'și Șerbăneşti. 

Crăpăturile, sa4, numit și Po- 

pești, pe moșia Galul, în co- 

muna Fărcașa, judeţul Sucea- 
va. Așezat pe țărmul stîng 

al Bistriţei, e străbătut de pi: 

raiele; Ariei, Secăturei şi Cră- 

păturile. Numără 99 case, popu- 
late cu 100 capi de familie, saă 

450 suflete, (210 bărbaţi și 240 

femei). Contribuabili sunt 86. 

Satul fiind împrăștiat, nu există: 

o vatră a satului propriii zis, 
Improprietăriți la 1864 și 1879 

sunt 41 pălmași și 29 codași, 

stăpînind 234 fălci și 40 prăjini. 

“ Are o biserică, cu hramul Buna- 

Vestire, clădită din lemn de 

locuitori, la 1835; este acum de- 

servită de 1 preot și 2 cîntă- 

reți. Școala din Fărcașa servă și   
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acestui sat. Drum principal e 
la Fărcașa (3900 m.) 

La 1803, «Crăpăturile, a cli- 

rosului din Bucovia, numără 21 

liuzi, plătind 420 lei bir anual». 

Crăpăturile, dea/, în raionul co- 

munei Crăpăturile, pl. Cerna- 

“ d.-j.; jud. Vălcea, pc care se cul- 
tivă 60 hect. vie. 

Crăpăturile, ziriă, jud. Suceava. 

Izvorește din muntele Razimul, 

udă satul cu același nume, în- 

virteşte o moară și, după un 

curs de 4500 m., se varsă în 

Bistrița. Are de tributar din 

dreapta Piriul - Homurilor, iar 
din stînga Pirtul-Lucăi. 

Crăsani, sa/, în judeţul Ialomiţa, 

pl. Ialomiţa-Balta, pendinte de 

com. Copuzul. Este situat pe 
malul drept al rîului Ialomiţa, 

spre V. și la un kil, de satul de 
reședință și se întinde parte 

sub coasta Bărăganului, parte 

pe luncă, lingă apa riului Ialo- 

miţa. Acest sat se mai numește 

şi Crăsani-d.-j., spre deosebire 

de satul Crăsani-d.-s., numit și 

Sudiţi, | 

Populaţiunea satului constă 
din 86 familii Romîni și 1 fa- 
milie Sași. 

Vite sunt: 342 boi, 250 cai, 
634 oi, 4 bivoli și 119 porci. 

Crăsani-de-Jos, pamire ce se 
mai dă safu/u2 Crăsani, județul 
Ialomiţa. 

Crăsani-de-Sus, zare ce se 

mai dă safului Sudiţi, comuna 

Fundul-Crăsani, plasa Ialomița- 
Balta, jud. Ialomiţa. 

Crăsnăşeni, com. rur., în cen- 

trul plășei Crasna, jud. Fălciu, 

partea de V., situată între dea- 

lul Lohan și pîrîul Crasna și măr- 

ginită la N. cu com. Tătăreni,   
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la S. cu com Ivănești, la E. cu 

com. Crețești și la V. cu jud. 

Vasluiii. Este formată din sa- 

tele: Crăsnășeni, Leoști şi Va. 

lea-Stupilor, cari se întind pe o 

suprafață cam de 1309 hect. 
Are o populaţie de 236 familii, 

saii 859 suflete. Sunt 137 con- 

tribuabili. Are 2 biserici, descr- 

vite de 2 preoți și 2 cîntărcți. 

Este udată de piriul Crasna. 

Budgetul comunei e la veni- 
turi de 973 lei, 22 bani, iar la 

cheltueli de 946 lei, 22 bani. 

__Vite cornute sunt 708, cai 

55, oi 814 şi porci 122, 

Crăsnăşeni, saţ, în com. Crăs- 

nășeni, pl. Crasna, jud. Fălciii. 

E așezat pe coasta vestică a 

colinei Lohan-Crasna, pe o su- 
prafață de 820 hect. Are o po- 
pulaţie de 108 familii, sai 379 
suflete. Sunt 60 contribuabili: 

Are o biserică, deservită de 1 

preot şi 1. dascăl. 

sunt răzeși vechi. 

Locuitorii 

Crăsnăşeni, pârii, com. cu ace- 
caşi nume, pl. Crasna, judeţul 

Fălciii, se varsă în pîriul Crasna. 

Crăsniţa, dea/, între satul Crăs- 

niţa din județul Vasluiii și Dol- 

hești, din pl. Crasna, județul 
Fălciă. 

Crăşnița, zirii, afluente al rîului 
Buzăul, în Transilvania. Servea 

ca hotar al ținutului Buzăului 
pănă la finele sec. al XVII-lea. 

Crăţeşti, ma/ala, în jud. Mehc- 

dinți, pl. Dumbrava, com. rur. 

Greci. 

Creanga, dza/, peste care trece 

șoseaua Nadanova, la com. Iz- 

verna, în jud. Mehedinți, plaiul 

Cerna, com. rur. Buseșşti. 

Creaţa (Golăşei), saz, pl. Dim- 

.



„din com. rur, 

Creaţa-Leşile, com. sur. 

CREAŢA 

boviţa, judeţul Ilfov ; face parte 
Dascălul- Creaţa. 

IEste situat la S.-E. de a 
d.-s. Locul în partea de E. 
satului e smircos, 

Se întinde pe o suprafață de 
1160 hect., cu o populaţie de 
410 locuitorii, Statul are 654 
hect., din cari cultivă, prin aren- 
dașii săi, 454 hect. (200 pădure). 
Locuitorii ai ş06 hect, și îi cul- 
tivă. 

Are o școală mixtă, frecuenta- 
tă de 14 elevi și 3 eleve, cu între- 
ținerea căreia județul și comuna 
cheltuesc 1452 lei; o biserică, 
cu hramul Sf. Voevozi, deser- 
vită de 1 preot şi 1 cîntăreţ ; 
1 moară cu aburi, 1 maşină de 
treerat; 1 heleștei; 1 pod stă- 
tător. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari. 

Numărul vitelor mari e de 
255 şi al celor mici de ş60, 

Creaţa, moșie nelocuită, pl. Dim- 
boviţa, jud. Ilfov. 

plasa 
Mostiștea, jud. Ilfov, situată la 
N.-E. de Bucureşti, pe valea 
Mostiștea, 26 kil. departe de 
București, 

Se compune din satele: Crea-. 
ța-Petrăchioaia, Gagul, Leşile, 
Merișasca, Surlari, Stoienoaia 
și Vînători, cu o populaţie de 
1574 locuitori, cari trăcsc în 
356 case și 2 bordee, 

Se întinde pe o suprafaţă de 
4785 hect. D-nii I. Pascu, V. 
Docsache, V. Gugiu, [. C. Ba- 
sacopolu, Aspasia G. Zisu, |. 
Darvari, ai 3580 hect. și locui- 
torii, 1205 hect. 

Proprietarii cultivă 2090 hect. 
(95 izlaz, 495 pădure). 

L.ocuitorii cultivă tot terenul 
fâră rezervă de izlaz. 

Comuna numără 288 contri- 
buabili și arcun budget de 5378 
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lei la venituri și 5207 Iei la chel: 
tueli. În anul 1885 erau 326 
contribuabili. 

In comună sunt ş biserică (la 
Creaţa, Gagul, Leșşile, Surlari 
și Stoienoaia); 1 școală mixtă, 
1 moară cu aburi; 3 mașini de 
îreerat cu aburi, 5 heleșteie, 3 
poduri stătătoare, 

Numărul vitelor” mari e de 
1438 (374 cai și cepe, 505 boi, 
453 vaci și viței, 22 tauri, 54 
bivoli și bivoliţe) și al celor mici 
de 3972 (77 capre, 346 porci 

și 3549 oi). 
Dintre locuitori, 349 sunt plu- 

gari, 60 aii diferite profesiuni, 
Arătura se face cu 170 plu-. 

guri: 123 cu boi și 47 cu cai. 
Locuitorii ati 240 care şi că- 

ruțe: 153 cu boi și 87 cu cai. 
Locuitori î improprietăriţi sunt 

167. și neîmproprietăriți 251, 
Comerciul se face de 7 cîr- 

ciumari și 2 hangii. 
Sai stabilit în comună 25 

străini. 

Creața-Nouă, pădure, jud. Ilfov. 
Vezi Creaţa-Ştefănești. 

Creaţa-Petrăchioaia, sas, jud. 
Ilfov; face parte din com. rur, 
Creața-Leșile, plasa Mostiștea, 
Este situat la N.-E. de Bucu- 
rești, pe valea Mostiștea. Aci 
este reședința primărici, 

Se întinde pe o suprafață de 
879 hect., cu o populaţie de 346 
locuitori. 

D- 1. Pascu are 600 hect., 
din cari cultivă 425 hect. (25 
izlaz și 150 pădure). Locuitorii 
aii 279 hect., pe cari le cultivă 
în total. ” 

Are o biserică, cu hramul A- 
dormirea, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntărcț; o școală mixtă, 
frecuentată de 19 clevi şi 2 e 
leve, cu întreţinerea căreia ju- 

deţul și comuna cheltuesc 1580 
lei anual. Localul este proprie- 

_ciumari, 

"străin. 
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tatea comunci. In raionul sa- 
tului mai sunt: 1 heleșteii, 1 

moară cu aburi, 1 pod. 

Comerciul se face de 2 cîr- 

S'a stabilit în sat 1 

Numărul vitelor mari e de. 
331 şi al celor mici de 878. 

Acest sat s'a înființat cam 
pe la 1809, după cum spun bă- 
trinii, de Paharnicul Petrache 
Arion, fost proprietar pe acel 
timp, care a adus aci de la Cle- 
jani și vr'o 60 suflete ţigani. 

Creața-Stefăneşti, părure, a sta- 
tului, jud. Ilfov, în întindere de 
210 hect., pendinte de comuna 
Dascălul-Creaţa, pl. Dimboviţa, 
formată din 2 trupuri: Creaţa- 
Nouă (150 hect.) și Ștefânești- 
Lipovăţul (60 hect.) 

Cremenari, sai Cremenari - 
Mănăstireşti (spre a'i distinge 
de Cremenari-Moșneni), saz, jud. 
Argeș, pl. Oltul; face parte din 
com. rur. Cremenari-Flăminda, 
Aici este reşedinţa Primăriei, In 
acest sat este trecitoare peste 

Olt cu poduri umblătoare. 
Are o școală primară rurală- 

Cremenari, sai Cremenari- 
Flăminda, zzoșie, cu o în 

"tindere de 3000 pog., din care 

2000 pogoane pădure, jud. Ar- 
geș, pl. Oltului, proprietatea sta- 
tului, mai înainte pendinte de 
mănăstirea Dintr'un-Lemn, din 
jud. Vilcea. La 1871 avea oa- 
rendă anuală de 10100 lei și a 
fost ipotecată împreună cu alte 
350 moșii ale statului pentru 
asigurarea împrumutului dome- 
nial de 78000000 lei. Pe perio- 
dul 1579—84, arenda acestei 

moșii a scăzut la 5230 lei. 

Cremenari-Flămînda, comună 

rurală, în apropiere de riul 

Oltul, jud. Argeș, pl. Oltului,
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la 34 kil. de com. rur. Tigveni, 

reședința suprefecturei și la 31 

kil. de Piteşti. Se compuue din 

următoarele 7 sate: Bratia-din- 

Deal, Bratia-din-Vale, Casa-Im- 

părătească, Cremenari (Creme- 

nari-Moșneni), Flămînda, Linia- 

lui-Ciuculete, (Linia- Podului) şi 
: Miuleşti, avind peste tot 1583 

fam., sati 665 sufl. In comună 

sunt trei biserici, o școală pri- 

mară rurală -şi case boerești 

vechi. liste şi un pod umblător 
peste riul Oltul. 

Budgetul comunei pe anul 

1882—83 a fost de 1319 lei la 

venituri și de 1287 lei la chel- 
tueli, | 

După o publicaţie oficială 

(1887), această comună numără 

138 contrib. și are un budget 

de 3371 lei la venituri şi de 

3604 ci la cheltucli. 
Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 539 capete vite 

mari (506 boi și vaci, 33 cai) 

şi de 560 vite mărunte (253 oi, 

36 capre și 271 rimători). 

Cremenari-Flămînda, proprie- 
fate a statului, din jud. Argeş, 
Vezi Cremenari. 

Cremenari - Mănăstireşti, saș, 
jud. Argeș, 

Cremenari-Moşneni, com. rur., 

pe ţărmul stîng al rîului Oltul, 

jud. Argeș, pl. Oltul, la 29 kil. 

de com. rur. Tigveni și la 33 

kil. de Pitești, capitala judeţului, 

Se compune din satele: Bărangi, 

Cremenari - Moșneni, Mijlocul, 

Piepteşti și Tudorești, avind 
peste tot 507 sufl. In comună 

este o biserică (în satul Creme- 
nari) și o şcoală primară rurală. 

Budgetul comunei, pe anul 

1582—83 a. fost de 1129 lei la 

venituri și de 1126lei la cheltucli. 

După o publicaţie oficială 

(1587), această comună numără . 
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97 contrib. şi are un budget de 

2589 lei la venituri şi de 2734 

lei la cheltucli, 

Numărul vitelor a fost în a- 

nul 1887 de 363 capete vite 

mari (345 boi şi vaci, 18 cai) 

și de 330 vite mărunte (125 oi, 

45 capre și 160 rimători), 

Proprietatea locuitorilor moș- 

neni din Cremenari-Moșneni este 

de 430 pog. 

Se mărgineşte la E. cu că- 
tunele Bănești și Valea-Viei, am- 

" bele pendinte de com. Stoiceni ; 
la V. cu jud. Vilcea de care se 

desparte prin Olt; la N., cu 

căt. Miuleşti şi pădurea Giur- 

geni, ambele pendinte de com. 
" Cremenari-Flăminda și la S$., cu 

com. Cremenari-Flămînda și pă- 
durea statului Cremenari, 

Prin com. Cremenari-Moșneni, 

trec două girle, cari se formează 

numai cînd plouă și anume: 

Girla-Bisericei, izvorînd din Dea. 

lul-Șirului și gîrla Mitroești; am- 

bele unite se varsă în apa Ol 
tului, | - 

Cremenari-Moşneni, saii Cre- 

menari-Flămînda, saz, cu Si 

loc, jud. Argeș, pl. Oltul; face 

parte din com. tur. cu același 

nume. Aici este reședința pri- 

măriei. In sat este o biserică, 

cu hramul Intrarea-în-Biserică, 

deservită de un preot, un cîn- 
tăreț şi un paracliser. 

Cremenea, com. rur., în judeţul 
Mehedinți, plasa Ocolul-d.-j., în 

apropiere de gara Timna la dis- 

tanță de 35 kil. de Severin şi 

de 19kil. decom. rur. Strehaia, 

E situată pe deal și văile Cre- 

menca, Ginlea şi Valea-Omului. 

Se compune din Cremenea-d.-s. 

şi Cremenea-d.-j., cu reședința 

comunei în Cremenea-d.-j., avînd 
peste tot 159 contribuabili, din 

1000 loc., locuind în 190 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este   
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agricultura şi creșterea vitelor. 

Calitatea pămîntului este parte 
bună, parte slabă. Ei posedă: 

26 pluguri, 56 care cu boi, 7 

căruţe cu cai şi 80 stupi cu 

albine. Are o biserică, deser- 
vită de 1 preot și 2 cîntăreți; 

o cîrciumă, 

Budgetul comunei este la ve- 
nituri de 3121 lei; iar la chel- 

tueli de 1896 lei. 

Numărul vitelor în această 

comună este de 1762: 600 vite 
mari cornute, 22 cai, 640 oi și 

500 rîimători. 

Are-o șosea comunală care 

o leagă de șoseaua naţională 

Virciorova-Bucureşti, 

In această comună se află 

niște rămășițe de zidării vechi, 

Cremenea, cătun, al com. Ghe- 

răseni, jud. Buzăii. Are 240 loc. 

și 48 case. | 

Cremenea, numire vechie a că- 

tunului Lăicăi, pl. Argeşelul, ju- 
dețul Muscel. 

Cremenea, culme, în com. Căr- 

piniştea, face hotar cu moșia 
Clociţi, jud. Buzăii. 

Cremenea, gea/, în jud. Mche- 

dinţi, pl. Ocolul-d.-j., ţine de 

com. tur. Cremenea. 

Cremenea, fost /ac, situat pe teri- 

toriul com. Alimănești, pl. Siul- 

d.-s., jud. Olt, numit de loc. așa, 

fiind-că s'a aflat aci, se zice, 

"o cremene mare cît o roată. Lacul 

s'a prefăcut azi în loc arabil. 

Cremenea, cana/,. jud. Brăila, al 

Dunărei-Vapoarelor. Se desparte 

de aceasta din jud. Ialomiţa, 
trece în acest județ pe partea 

stingă al Dunărci - Vapoarelor, 

unindu-se cu canalul Munușoaia, 

“la hotarul de N. al com. Ber- 
tești-d..s.; de aci se desparte
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iarăși de Dunărea-Vapoarelor, 
însă apucă pe partea dreaptă; 
unindu-se cu canalul Pasca la 
Trăsura, din comuna Stăncuţa. 
De aci continuă tot pe partea 

dreaptă pănă aproape de ho- 
tarul comunei Vizirul pănă la 

punctul Ibiși, unde se unește 
cui Dunărea-YVapoarelor. 

Cremenea, os/ro, jud. Brăila, 

format din Dunărea-Vapoarelor 

şi canalul cu același nume, are 

o lungime aproape de 14 kil. 

începînd de lingă satul Gura- 

Giîrluţei, străbate teritoriul com. 

Stăncuța și se termină tocmai 

la punctul Ibiși, din com. Vizi- 
rul. Acest ostrov e tăiat de pri- 
valul Trăsura din dreptul sa- 
tului Stăncuţa, unde canalul Cre- 
menea se unește cu Dunărea- 
Vapoarelor. Mai este întrerupt 
în partea de N. prin privalul 
Orbul, care unește canalul Cre- 
menea cu Dunărea-Vapoarelor, 

în cit putem zice că sunt trei 
ostroave. 

Cremenea, /oc izolat, com. Slă- 

nicul, pl. Vărbilăul, jud. Pra- 
hova. 

Cremenea, z0v;/ă, în com. Ghe- 

răseni, jud. Buzăii, puțin mai la 

N. de căt. Cremenea, In virful 

ci a fost în vechime o biserică, 

din care abia se mai cunosc rui- 

nele; acum e acoperită cu mai 

multe cruci; servă de izlaz, 
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de V. a comunei. Cu timpul 

însă va dispare, arată fiind ne- 

contenit de locuitori. 

Cremenea sai Zoiţa, pădure, 
în jud. R.Sărat, pl. Rîmnicul: 

d.-j. Vezi Zoiţa, pădure. 

Cremenea, ziriă, în com. rur. 

Cremenea, pl. Ocolul-d.-j., jud. 

Mehedinţi, se varsă în piîriul 
Cerveniţa. 

Cremenea, pirîiaș, format pe te- 

renul comunei Nerejul, judeţul 

Putna, se varsă în Zăbală. Ese 

din Rupturile-Monteorului. 

Cremenea-de-Jos, sat, în jud. 

Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j.; este 

reşedinţa com. rur. Cremenea. 

Cremenea-de-Sus, saz, în jud. 
Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-j., for- 
mează comună cu Cremenea-d.-j. 

Cremeniştea, mute, jud. Bacăii, 
plasa Trotușul, de pe teritoriul 
com. Hirja, 

Cremenişul, gea?, pl. Muntelui, 
com. Podurile, jud, Bacăt, care 
face parte din şira dealurilar ce 
despart cele două Tazlăuri, de 
Trotușul, 

Cremenişul, zuute, ce se ridică 
pe malul girlei Zeletinul, com. 
Voseşti, plaiul Teleajenul, jud. 
Prahova, pe care sunt pășuni 
de vite, 

CRESTEZUL 

Letea, de care se desparte prin 
riul Bistriţa. Are 1 cîrciumă. Are 
o populaţie de 25 familii, cu 115 
suflete. Animale se găsesc: 3 cai, 
65 vite cornute și 33 porci. Aci 
se găseşte între sat și riul Bis- 
trița, fabrica de hirtie, la care 
lucrează locuitorii satului, băr. 
baţi şi femei. 

Creminăreasa, deal, în jud. R.- 
Sărat, pl. Orașul, com. Bonţești, 
se desface din dealul Deleanca, 
brăzdează partea vestică a co- 
munei; el este acoperit cu fi- 
neţe și semănături. 

Cremineţul, saii Crimineţul, zi- 
rii, izvoreşte din munţii So- 
vejei și după ce udă comunele 
Soveja și Cîmpurile, jud. Putna, 
merge de se varsă în Şuşiţa, 
din sus de Cimpurile-d..j. 

Primește ca afluenţi: Lărguţa 
Și Mircani cari izvoresc din Pie- 

trele-Vidului. 

Crengani, za/ala, în com. rur. 
Almăjelul, pl. Cîmpul, jud. Me- 
hedinţi. 

Crestat (Lacul-), fac, pe pro- 
prietatea Găojani, pl. Marginea, 
jud. Vlașca. 

Crestată (Movila-), poz17ă, ju- 
dețul Brăila. Vezi Custura. 

Crestea, movilă, jud. Brăila, la 
11: kil. spre S. de satul Du- 
descu, 

Cremenea, mov;/ă, plasa Balta, 
com. Goicea-Mică, jud. Dolj. Crestezul, sa/, în jud. Brăila, e 

situat la 4 kil. spre IE. de Bor- 
deiul-Verde, pe ambele maluri 

Cremenişul, pisc, spre NE. de 
com. Posești, plasa Teleajenul, 

Cremenea; munte, la N. de mun: jud. Prahova, pe care sunt pă- 
tele Oticul, între rîul Doamna 
şi izvorul rîului Dimboviţa, jud. 
Muscel, 

Cremenea, movilă, în jud. R.- 
Sărat, pl. Rîmnicul-d.-j., com. 
Costieni, căt. Zoiţa, în partea   șuni de vite. 

Cremina, sas, jud. Bacău, plasa 
Bistriţa-d.-j., al com. Letea, si- 

tuat pe dreapta Bistriţei mai la 
vale de orașul Bacăi, la o de: 
părtare de 38500 m. de satul   ale văci Crestezul, unde această 

vale pleacă din Druica. 

Suprafaţa satului e de 19 hect. 

Are o populație de 27 fa- 

milii, sai 150 suflete, din cari 

79 bărbaţi şi 79 femei, cari 

locuesc în 32 case.
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Vite sunt: 128 cai, 5 mă- 
gari, 535 vite mari cornute, 
1430 oi și 92 rimători, 

Crestezul, za/e, în jud. Brăila, 
la NE. de comuna Bordeiul- 
Verde, pleacă din valea Druica, 
merge spre S. și se pierde pe 
moșia Lișcoteanca, din comuna. 
Tiliul. 

Crestuești, saz, în jud. Argeșul, 
pl. Cotmeana, pendinte de co- 
muna rurală Lunca - Corbului. 
Are 70 familii, , 

Creșoiul sai Ghimpați, zro- 
prietnte. (Vezi Ghimpați, în jud. 
Vlașca, pl. Cilniștea). 

Creţeni, com. rur., în jud. Vil- 
cea, plasa Oltul-d.j.; e com- 
pusă din 4 cătune: Mrenești, 
Creţeni, Măgureni și Carcadi- 
eşti. Numele săii vine de la 

familia Creţu. Este situată pe 

văile: Peşteana, Negropiţa și 

Mamul, la 60 kil. departe de 

capitala judeţului și 4!/ kil. de 
a plăşei, 

Găsindu-se urme de bordeie 

prin unele locuri despădurite 
și izolate, se presupune că o 

parte din comuna Creţeni ar fi 

fost situată pe valea Geamăna. 

Are o populație de 388 fa- 
milii, saă 1841 suflete (998 
bărbați și 843 femei), dintre 

cari 31 familii ţigani, cari lo- 

cuesc în 378 case și 5 bordee, 
Sunt 407 contribuabili. 
In comună sunt 4 biserici: 

una, în căt. Mrenești, de lemn, 
“construită de Ieromonahul Ra- 
fael, la anul 1781 (data după 
clopot); a doua, în căt. Mă- 
gureni, reparată în 1888, și ce- 
le-lalte două în Creţeni: una, 
de lemn, aproape în ruină, fără 
inscripție și alta, de zid, fon- 

„dată, la anul 1826, de Popa 
Șerban. 

68495. Marele Dicționar Geografie, Pol, 11. 
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Locuitorii se ocupă cu cul- 
tura viilor. Ei desfac vinurile 
în orașele: Craiova, Caracal, 
Corabia, Slatina şi Măgurele. 

In comună sunt 12 mește- 
șugari, dulgheri și tîmplari. 

Vite sunt: 14 cai, 421 boi, 
400 vaci, 82 capre, 782 oi, 654 
porci, i 

Locuitorii din căt. Creţeni și 
Mrenești sunt moșneni ; iar cei 
din Măgureni şi Carcadiești s'ai 
împroprietărit la 1864 pe 93 
hect.: (40 împroprietăriți). 

Școala datează în comună de 
la 1881; este frecuentată de 
4! copii (37 băeţi și 4 fete) 
din numărul de 266 copii (146 
băeți şi 120 fete). Știi carte 
215 bărbaţi şi 7 femei. Cu în- 
treținerea școalei, statul cheltu- 
ește anual lei 1200,60. 

Se cultivă aci și gindacii de 
mătase, 

Sunt 41 stupi cu albine. 
Țuică se fabrică anual pănă 

la 700 decal. Toată comuna se 
întinde pe o suprafață de 4000 
hect. Porumb, grii și orz se 
cultivă pănă la 600 kilogr. 

Şoselele numite: Drăgășani- 
Glăvile și Drăgăşani - Măciuca, 
înlesnesc comunicaţia între co- 
muna Sutești și Drăgășani (la 
S.) şi între com. Izvorul, Nemo- 
iul, Amărești și Guşoeni (la N.) 

Veniturile comunei se urcă 
la 1850 lei anual și cheltuelile 

la 1690 lei, 
E brăzdată la V. de dealu- 

rile Geamăna și Pietroasa și la 
E. de dealurile Țuţuveica și 
Cotroceni. 

E udată de văile: Geamăna, 

Peșteana, Negropiţa și Mamul. 
Se mărginește cu com. Ușu- 

rei, Mădulari, Mitrofani şi Su- 
tești. 

Creţeni, saz, în jud, Vilcea; face 
parte din com. zur. Creţeni, 
pl. Oltul-d.-j.   
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Are o populație de So lo- 
cuitori (422 bărbaţi și 388 fe- 

mei), iar ca populaţie școlară 
132 copii (71 băeţi și 61 fete), 

din cari urmează 20 la școală 

(17 băeţi și 3 fete). 

Aci sunt 2 biserici: una de 
lemn, aproape în ruină, fără în- 
scripţie și alta de zid, fondată 

la anul 1826, de Popa Șerban, 

cu următoarea inscripţie : 

«Această sfintă biserică, cu hramul 

Sf. Ion Botezătorul, s'a zidit cu ajuto- 

rul dumnezeesc la anul 1826 de Popa 

Șerban, cu a cărut cheltuială și osirdie 

s'a sfirșit la luna Decembre, ziua 4. 

" Locuitorii acestui cătun sunt 

moșneni, 

Creţeni. (Vezi Birjoveni, sat, în 
jud. Neamţu). 

Creţeni, veche numire a satului 
Măgureni, jud. Ialomiţa, pl. Bor- 
cea, 

Creţeni, dea/, în raionul comu- 
nei Creţeni, jud. Vilcea, plasa 
Oltul-d.-j., pe care se cultivă 
359 hect. și şo arii vie. 

Creţeni, /oc, jud. Bacăi, pl. Bis. . 
trița-d.-s., de pe teritoriul com. 
Ciumași. 

Creţeşti, co. rur., jud. Fălciu, 
numită din vechime Chiriţești, 
după cum rezultă dintr'un hri- 
sov de la 1630 a lui Alexan- 
dru-Vodă, fiul lui Radu-Vodă. 
Se află cam în centrul pl. Cras- 
na în partea despre N.-E., cu 
o populație de 344 fam., saii 
1377 sufl. și 370 contrib. Este 
formată din două sate: Creţeşti- 
d.-j. şi Creţeşti-d.-s. 

Are două biserici, o şcoală 
şi o stație de cale ferată. Se 
află situată sub dealul Lohanul 
în apropiere de orașul Huși, și 
este udată în partea de V.,pe 
hotar de piriul Lohana.. 
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Vite mari cornute sunt614:ci, 

1348; cai, 65; rimători, 131. 

Creţeşti, căz., reședința com. Ți- 

cleni, jud. Gorj, pl. Jiului, si- 

tuat pe deal și parte pe albia 
pîriului Tomiţa. 

Are o suprafață de 600 hect,, 

din care 265 hect. arabile, ş 

hectare vie, 12 hectare pruunet, 

iar restul pășune, pădure și tu- 
făriș, 

Populaţia este de 135 fam., 

saii 560 sufl., din cari 60 con- 
trib. 

Locuitorii sunt moșneni și 

se ocupă cu creșterea - vitelor; 

locuitorii posedă: 52 pluguri, So 
care cu boi, 15 stupi, 344vite 
mari cornute, 380 oi, 274 ca- 

pre, 422 rimători și 24 cai. 

Comunicaţia se face: printr'o 

șosea comunală ce traversează 

cătunul și care-l pune în comu- 

nicaţie la S$. cu căt, Tunși, iar 

de aci spre S.-V. cu Ticleni; 
printr'un drum de care, care-l 

leagă în partea sa despre E. 
cu Petrești-d.-s,; printr'o șosea 

'vecinală care pune în comunica- 
ție Petrești-d.-s. cu Peșteana-d.-s. 
prin Ţicleni. 

Este: 1 școală, fondată la 
anul 1859 și frecuentată de 48 
elevi și 1 elevă, din 53 înscriși; 
o biserică fondată la anul 1690 
şi refăcută a 4-a oară la 1882, 

deservită de 1 preot și 2 cin- 
tăreți. 

In cătun se mai găsesc: 2 

mori pe apă și 1 cu boi; 18 
fîntîni. 

Creţeşti, sas, jud. Ilfov, pl. Sa- 

barul; face parte din com. rur. 

Creţești-Sinteşti. Este situat la 
S. de București, pe malul sting 
al riului Sabarul. Aci este re- 
şedinţa primăriei, 

Se întinde pe o suprafață de 
1189 hect., cu o populaţie de 

1283 locuitori.   
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Statul are 700 hect. şi cul- 

tivă prin arendașii săi şoo hect, 

(4 sterpe, 96 izlaz și 100 pă- 

dure). Locuitorii aii 489 hect., 

din cari cultivă 464 hectare 

(18 rămîn sterpe, 7 vie). Aci 

este o fabrică de rahat. 

Are o biserică, cu hramul Sf, 

Treime, deservită de 3 preoți 

şi 2 cîntăreţi, o școală mixtă 

frecuentată de 13 elevi şi 1 e- 

levă, cu întreţinerea căreia stu- 

tul şi comuna cheltuesc anual 

1699 lei. Localul construit de 

judeţ, e în stare bună. In cer- 

cul satului e 1 moară de apă, 

1 povarnă, 1 mașină de treerat 

cu aburi, 2 poduri stătătoare. 

Comerciul se face de 6 cîr- 
ciumari, 

Numărul vitelor mari 

436 şi al celor mici de 

e de 

IIȚI. 

Creţeşti, sa, în jud. Mehedinţi, 

pl. Ocolul-de-Sus, ţine de com. 
rur. Husnicioara. 

Creţeşti, mânăstire, jud. Dolj, 
pl. Dumbrava-d.-s., com. Breasta, 

satul Crețeșşti; e în ruină ; se cre- 

de că a fost' fondată de haiduci, 

din timpuri foarte vechi, 

Creţeşti, stație de dr. d. 7., jud. 
Fălciu, pl. Crasna, căt. Creţești, 

pe linia Crasna-Huși, pusă în 

circulație la 25 Iulie 1888. Se 
află între staţiile Oltenești (8.1 

kil.) şi Dobrina (6.9 kil.) Inăl- 

țimea de asupra nivelului mării 

de 134"-62. Venitul acestei stații 

pe anul 1896 a fost de 36500 
lei, 85 bani. 

Creţeşti, dea/, ramură: ce se 
întinde din dealul care încon- 

joară în partea de E. com. Cre- 

țești, jud. Fălciu, pl. Crasna și 

se lasă între satele: Creţești- 

d.-j. şi Creţești-d.-s. 

Creţeşti, moșie, a statului, jud.   

CREȚEȘTI-SINTEȘTI 

Ilfov, pendinte de: biserica Sf. 
Ion din Bucureşti; s'a arendat 

pe periodul 188696, împreună 
cu Zbircea, cu 33,927 lei anual. 

Creţeşti, zru4 de moşie,a statu- 
lui, jud. Olt; vezi Vatra-Schitu- 
lui-Greci. 

Creţeşti-de-Jos, sat, în partea 
de S. a comunei Creţești, pl. 
Crasna, jud. Fălciii. E situat în- 
tre piriul Lohanul la V. și dea- 
lurile acoperite cu păduri, des- 
pre I.; despărţit de Creţești- 
d.-s. prin dealul Creţești, iar 
despre V. prin un mic șes. Are 
o populaţie de 150 familii, sau 
599 suflete și 170 contribuabili. 
Are o biserică, în centrul sa-. 
tului, 

„In șesul dintre ambele sate 
se află primăria, şcoala și gara 
căei ferate, care trece la Huși. 

Satul Creţeşti, se vede după 
un document dat Episcopiei de 
Antonie Rosetti-Vodă, ar fi fost 
populat cu colonii din țări striii- 
ne; iar mai din vechime a fost 
răzăşesc. Cu timpul, unii răzeși 
făcînd danie Episcopiei pămîn- 
turile lor, iar de la alții cum- 
părindu-se, satul a devenit pro- 
prietatea, Episcopii, și după se- 
cularizare, a statului. 

Creţeşti-de-Sus, sa, în partea 
de N. a com. Creţeşti, plasa 
Crasna, jud. Fălcii, situat între 
pîriul Lohan la V. şi dealul 

Vlăcinoasa la E. Acest sat în- 

preună cu satul Creţeşti-d..j. 

formează -un trup de moșie, pro- 

prietatea statului. Are o popu- 
laţie de 194 familii, sai 778 su- 

flete și 200 contribuabili, Bi- 

serică ce se află în sat, e zi- 

dită la 1860. 

Creţeşti-Sinteşti, com. rur., pl. 
Sabarul, jud. Ilfov, situată la S. 

de București, lingă rîul Sabar,
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16 kil. departe de Bucureşti. 
Stă în legătură cu Străini-Do- 
breni și Jilava prin șosele veci- 
nale, 

Se compune din satele: Cre- 
țeşti, Copăceni-Sf.-loan și Sin- 
teşti;, cu o populație de 2636 
locuitori, cari locuesc în 548 
case și 47 bordee. 

Se întinde pe o suprafață de 

3237 hect. Statul, moştenitorii 
Costaforu, Oteteleșanu, Al. Tri- 

andafil, T. Eliade și C. Mari- 

nescu, ai 2176 hect. și locuitorii 

1061 hect. 
Proprietarii cultivă 1390 hect, 

(5 sterpe, 346 izlaz, '435 pă- 
dure), iar locuitorii 1014 hect. 
(40 sterpe, 7 vie). 

Comuna numără 562 contrib., 
cu un budget de 82ş1 lei la 
venituri şi 6746 lei la cheltueli. 
In anul 1885 erai 579 contrib. 

În comună sunt 2 biserici 
(la Creţeşti şi Sintești), 2 şcoli 
mixte, 2 mori de apă, 2 po- 
verne, 1 mașină de treerat, 2 

poduri. : 

Numărul vitelor mari e de 
1196 (344 cai și epe, 540 boi, 
258 vaci și viței, 14 tauri, 40 

bivoli și bivoliţe) și al celor mici 

de 2359 (83 porci, 2276 oi). 

Dintre locuitori, 621 sunt plu- 

gari, 21 au diferite profesiuni, 
Arătura se face cu 391 plu- 

guri, 208 cu boi, 93 cu cai, 
Locuitorii ai 430 care și că- 

ruțe: 299 cu boi și 113 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți sunt 
291 şi neîmproprietăriți 363. 

Comerciul se face de 12 ctr- 
ciumari. 

S'ai 

străini. 

stabilit în comună 4 

Creţeşti-Zbiîrcea, pădure, a sta- 
tului, jud. Ilfov, în întindere de 

205 hect., pendinte de comuna. 

Creţești, pl. Sabarul. 

Creţeştilor (Dealul-), ea, pl. 
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762, 

Dumbrava-d.-s,, com. Breasta, 

jud. Dolj, e înalt de aproape 5o 
m. acoperit cu iarbă; pe el pasc 
vitele satelor din jur. 

Creţi, saţ, face parte din com. 
rur. Poborul, plasa Vedea-d.j., 

jud. Olt. Are o populație de 

339 locuitori. Aci e o biserică 
construită din noii, 

Creţieni, va/e, spre V. de satul 

Brusturi, jud. Suceava, numită 

ast-fel de la cîți-va Ardeleni cu 

această familie, fugiţi de cătane 

şi statorniciți aci de vre-o 100 
ani în urmă, 

Creţii (Grindul-), gea/ şi mâ- 
gură, la $. de balta Potelul, pl. 

Balta-Oltul-d.-j., jud. Romanați. 

Creţoaia, gea/, în jud. Roman, 
pl. Fundul, com. Dămieneşti, 

spre S. de satul Dămieneşti. 

Creţoaia, pîriz, ce curge prin 
jud. Roman, pl. Fundul, com. 

Dămienești. Izvorește de la N.- 

E. de satul Pădureni. Curge de 

la N.-E. către S.-V. și udă sa- 

tele Pădureni, Călugeni, trece 

“pe la E. de satul Dămieneşti și 
se varsă în rîul Siret de a stinga 
la satul Drăgești, după ce a 

primit în sine pe dreapta pi- 

riul Răcea şi pe stinga pe pi. 

riul Poenele-d.-j. la satul Pă- 
dureni,. 

Creţul, saţ, jad. Ilfov; face parte 

” din com, rur. Ciocănești, plasa 

Snagovul. Se întinde la V. de 

Ciacănești, pe malul drept al 

rîului Ciorogirla, în faţa satului 

Urziceanca. Cade la extremita- 

tea județului, spre județul Dim- 

boviţa. Ă 

Suprafaţa lui totală e de 391 

hect., cu o populaţie de 201 lo- 

cuitori. Epitropia bisericei Amza 

„din Bucureşti are 245 hect., din   

CREŢULI:ASCA 

cari cultivă prin arendașii săi 

numai 6o hect. (35 sterpe, 150 

pădure). Locuitorii cultivă tot 

terenul afară de 7 hect. cari 

rămîn sterpe. Are 1 pod. 

Comerciul se face de 1 ctîr- 

ciumar. 

Numărul vitelor mari e de 

142 și al celor mici de 199. 

Creţul, dea, judeţul Bacăiă, pl. 

Trotușul, comuna Bogdănești; 

face parte din șira dealurilor ce 

despart apele Slănicul şi Oi- 
tuzul. 

Crețul,. mmovi/ă, pe teritoriul sa- 

tului Știubeeni, com. cu același 

nume, pl. Bașeul, jud. Dorohoiii. 

Crețul, Zea/ cu vii, în com. rur. 

Oprișorul, pl. Cîmpul, jud. Me- 
hedinţi. 

Creţul, pădure, în com. Mogo- 
șeşti, pl. Stavnicul, jud. Iași. [E 

proprietatea statului. 

Creţul, ziriiaș, jud. Bacăă, plasa 

'Trotușul, com. Bogdănești, care 

curge pe limita satelor Satul- 

Noii și Pirgăreşti. Izvorește în 

muntele: Croșna și se varsă, d'a 

dreapta, în Trotușul, 

Creţuleasca. (Vezi Crivina, co- 
mună rurală, jud. Prahova). 

Creţuleasca, Vadul-Stanchii, 

saii Giulea, câfuu, în județul 

Vlașca, pendinte de com. Corbi- 
Ciungi, Vezi Vadul-Stanchii. 

Creţuleasca, namire dată moşie? 

Mărunţișul, din com. Mărunţișul, 

jud. Buzău, după vechea, ei pro- 

prietară Ana Creţulescu. 

Creţuleasca, moșie, în com. A- 

marul, căt. Miroși, jud. Buzăii, 

proprietatea bisericei Creţulescu, 

din București. Are ca 600 hect.,
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"din care 420 arabile, 20 fineaţă, 
100 izlaz, restul sterp; se cul- 

tivă mult orz și porumb. 

Creţuleasca, /ocuinţă izolată, pl. 
Znagovul, jud. Ilfov. 

Creţuleasca, mtoşie, pe care, la a- 

nul 1864 s'aii împroprietărit 
parte din loc. comunei Cep- | 

» tura, pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Creţuleasca, za/e, în jud. Buzăii, 
com. Boldești, se scurge în la- 
cul Boldești. 

Creţuleasca, za/e, în jud. Vlașca, 
ce vine din Bacii, dă în Va- 
lea-Sericiului pe proprietatea Fe- 
tele, pendinte de com Blejeşti. 

Creţulești, com, rur., pl. Znago- 
vul, jud. Ilfov. E situată la N, 
de București lîngă riul Colin- 
tina, 26 kil. departe de Bucu- 
rești. 

Se compune din satele: Cre- 

țuleşti- Cantacuzino, Creţulești- 
Fălcoianu, Crețuleşti - Mănăsti - 

rea, Crețulești-Samurcași, cu o 

populaţie de 981 locuitori, cari 
locuesc în 231 case. 

Se întinde pe o suprafață de 
3016 hect. D-na Luxiţa Canta- 
cuzino, (astăzi d-nul George Gr. 
Cantacuzin) Maria Ştefanopolu, 
Epitropia bisericei Crețulescu 
din București şi D-l 1. Zaharescu 
ai 2441 hect. şi loc, 575 hect. 

Proprietarii cultivă 1547 hect. 
(88 sterpe, 216 izlaz şi 590 pă: 
dure). Locuitorii cultivă 522 hect. 
(33 sterpe şi 20 izlaz). 

Comuna numără 176 contrib., 
avind un budget de 3564 lei la 
venituri și 3530 lei la cheltueli. 
In anul 1885 erai 159 contrib. 

In comună sunt 2 biserici (la 
Creţulești - Fălcoianu şi Creţu- 

“lești-Mănăstirea) ; 1 școală mixtă; 
1 baltă. 

Numărul vitelor mari e de   

433 (91 cai și epe, 10 armă- 
sari, 206 boi, 187 vaci și viței, 
25 tauri, 14 bivoli şi bivolițe) 
și al celor mici de 815 (25 ca- 
pre, 215 porci și 575 oi), 

Dintre locuitori, 149 sunt plu- 

gari, 2 meseriași, 43 aii diferite 
profesiuni, 

Arătura se face cu 74 plu- 

guri: 66 cu boi și S cu cai. 
Locuitorii aii 138 care şi că- 
ruțe: 96 cu boi şi 42 cu cai. 

Locuitori împroprietăriți 163 

şi neîmproprietăriți 40. 

Comerciul se face de 6 cîr- 

ciumari și 1 hangii. 

S'aă stabilit în comună 13 
străini. 

Creţuleşti, sa/. V. Linia-Mare. 

Creţuleşti, saz, jud. Dimboviţa, 

pl. Cobia, căt. şi com, Mătăsa- 

rul. Are preste 18000 arii pă- 

dure, împreună cu căt. Odaia- 
Turcului, 

Creţuleşti, va/e, în com. Ocnele- 
Mari, pl. Ocolul, jud. Vilcea, 

se varsă în Riul-Sărat, care udă 
com. Ocnele-Mari. 

Creţuleşti-Cantacuzino, saz, ju- 
dețul Ilfov, face parte din com. 

rur. Creţulești, plasa Znagovul. 

Este situat la N. de pădurea 

Riioasa. Pe la S. trece calea 

ferată şi calea naţională Bucu- 

reşti-Pitești. . 

„Se întinde pe o suprafață de 
750 hect., cu o populație de 
153 locuitori. 

D-nul Gh. Gr. Cantacuzino 

are 609 hect. și loc. 141 hect. 
Proprietarul cultivă 438 hect. 
(50 sterpe, 11 izlaz și 110 pă- 
dure). Locuitorii rezervă 6 hect., 
pentru fineţe. 

Comerciul se face de 2 cîr- 
ciumari, 

„Numărul vitelor mari e de 
105 și al celor mici de 220.   

Acest sat s'a înființat, după 
cum spun locuitorii, pe la anul 
1680. 

Creţuleşti-Fălcoianu, sa/, jud. 

Ilfov, face parte din com. rur. 

Crețulești, pl. Znagovul. Este - 

situat la N. de București, pe 

malul drept 'al rîului Colintina, 

lingă pădurea Riioasa. Pe la S. 

trece calea ferată şi calea na- 

țională Bucureşti-Pitești, 

Acest sat, după cum spun 

bătrinii, s'a înființat la anul 1770 
de Constantin Samurcași. 

Aci este reședința primăriei. - 

"Se întinde pe o suprafață de 
750 hect.; cu o populaţie de 
383 locuitori. 

D-na Maria Ștefanopolu are 

597 hect. și locuitorii 153 hect. 

Proprietarul cultivă 372 hect. 

(10 sterpe, 75 izlaz și 140 pă- 

dure). Locuitorii cultivă tot te- 

renul, afară de 10 hect. cari ră- 

mîn sterpe. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Ștefan, deservită de 1 preot şi 

2 cîntăreţi; o școală mixtă fre- 

cuentată de 22 elevi și eleve, 

cu întreținerea căreia se chel- 

tuește de stat și comună anual! 
1468 lei. 

Localul s'a construit de ju- 

deț în anul 1889. Aci e o baltă. 

Comerciul se face de 1 hangiii. 

Numărul vitelor mari e de 

206 şi al celor mici de 190. 

Creţuleşti-Lipovăţul, sa, jud. 
Ilfov, face parte din com. rur. 
Ştefănești-L.ipovăţul, pl. Dimbo- 
vița. Este situat la V. de Ște- 
făneşti-d.-j., pe malul drept al 
văici Pasărea, format din 2 tru- 
puri: Crețuleşti și Lipovăţul. 

Se întinde pe o suprafață de 
762 hect. Are o populaţie de 
152 locuitori. D-l Stancu R. Be- 
cheanu are 652 hect. și locui- 
torii 110 hect. 

Proprietarul cultivă 400 hect.
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(57 izlaz, 2 vie, 193 pădure). 
Locuitorii rezervă 25 hect. pen- 
tru izlaz. 

Are o biserică cu hramul Sf. 

Impărați, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț; o școală mixtă 
frecuentată de 17 elevi şi 7 

eleve, cu întreținerea căreia sta- 

tul cheltueşte anual 1404 lei. 
Localul şcoalei s'a oferit gratuit 
de d-l St. Becheanu. 

Comerciul se face de 1 

ciumar. Are un heleșteii, 

Numărul vitelor mari e de 

115 şi al celor mici de 245. 

cîr- 

Creţuleşti - Mănăstirea, (Re- 
begeşti), saz, jud. Ilfov; face 
parte din com. rur. Creţulești, 

pl. Znagovul. Este situat la N. 

de pădurea Riioasa. Pe la S. 
trece calea ferată şi calea na- 

țională București-Piteşti. 

Se întinde pe o suprafaţă de 

756 hect., cu o populaţie de 
178 locuitori. 

Epitropia Bisericei Creţulescu 

din București are 646 hect. și 

locuitorii 110 hect. Proprietarul 

cultivă prin arendașii săi 381 

hect. (20 sterpe, 45 izlaz, 200 

pădure). Locuitorii rezervă pen- 
tru izlaz 7 hect,. 

Are o biserică cu hramul 

. Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 

și 2 cîntăreți. Comerciul se face 
de 1 cîrciumar,. 

Numărul vitelor mari e de 
96 și al celor mici de g2. 

Sau stabilit în sat 8 străini, 
Acest sat s'a înființat de că- 

lugări la anul 172, 

Crețuleşti-Samurcași, sa, jud. 

. 

Ilfov, face parte din com. rur. 

Creţulești, pl. Znagov. Este si- 

tuat la S. de Fălcoianul, pe ma- 

lul drept al rîului Colintina, 
lingă pădurea Riîioasa: Pe la S. 

trece calea ferată şi calea na- 

ţională București-Pitești. 

Se întinde pe o suprafață de 
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760 hect. Are o populaţie de 
267 locuitori. 

D- 1. Zaharescu are ş89 hect. 
și locuitorii 171 hect. Proprie- 
tarul cultivă 355 hect. (8 sterpe, 
86 izlaz şi 140 pădure). Locui- 

torii cultivă tot terenul, rezer- 

vind 7 hect. pentru izlaz. 

Comerciul se face de 3 cir- 

ciumari. S'aui stabilit în sat 4 

străini. 

Numărul vitelor mari e de 
121 şi al celor mici .de 313. 

Acest sat, după cum spun 

bătrinii, s'a înfiinţat la anul 

1770 de Const. Samurcași. 

Creţului (Bejenarii-), vechi sat, 
în jud. Buzăii, comuna Amarul, 

care a dat naștere căt. Miroși, 

Creţului (Valea-), a/e, jud. Mus- 
cel, com. Purcăreni, pl. Rîul- 
Doamnei, 

Creţului (Zarea-), /ocalitate, 
frumos situată în partea de V, 

a com. Oncești, pl. Stănișești, 

jud. Tecuci. 

Crevedia, cor. rur., pl. Znagovul, 
jud. Iifov. E situată la N.-V. 

“judeţului, 27 kil. departe de 

Bucureşti. 

Se compune din satele: Cre- 

vedia-d.-s., Crevedia-d.-j., Cocani 

şi Dirza. Are o populaţie de 

1272 locuitori, cari locuesc în 
324 case. 

Suprafaţa totală a comunei e 

de 3182 hect. Proprietarii ai 

2478 hect., din cari cultivă 926: 

hect. (rezervînd 182 hect pen- 

tru izlaz, 1380 pădure). Locui- 

torii aii 700 hect., din cari cul- 

tivă 6so hect. (54 rămîn sterpe). 

Comuna numără 289 coutrib.; 

cu un bugetde 4508 leila venituri 

și 4419 lei la cheltueli. In anul 

1885 erati 243 contribuabili. 

Dintre locuitori 198, sunt plu- 

gari, 20 aii diferite profesiuni.   

„CREVEDIA-DE.JOS 

Arătura se face cu 120 plu- 
guri: 105 cu boi și 15 cu cai. 

Locuitori aii 222 care şi că- 
ruțe: 189 cu boi și 33 cu cai. 

Numărul vitelor mari e'de 863 
(128 cai şi epe, 4 armăsari, 
436 boi, 290 vaci şi viței, ş 
bivoliţe) şi al. celor mici de 
1405 (357 porci și 1048 oi). 

Locuitorii împroprietăriți 144 
și neîmproprietăriți 156. 

In comună sunt 3 biserici (la 
Crevedia-d.-j., Cocani, și Dirza) 
și o școală rurală mixtă. 

In ziua de Sf. Treime se face 
aci un tirg de mărunțișuri și 
băuturi spirtoase, 

Comerciul se face de 8 cir- 
ciumari și 1 hangiă, 

Crevedia (Păduroaica), zâ- 
dure, de 1380 hect., jud. Ilfov, 

pl. Znagovul, la N.-V. judeţu- 

lui. Se întinde între comunele 

Crevedia și Cocani. 

Crevedia, zale, în jud. Vlașca, 

ce vine din sus de moșia Cre- 

vedia, a Sfintului-Gheorghe-Noii 

şi dă în Drimbovic, 

Crevedia, sai Baronul, za/e, 

în jud. Vlașca, pe proprietatea 

Vadul-Stanchii, vine din Corbi- 

Mari și dă în Neajlovul. 

Crevedia-de-]Jos, saz, jud. Ilfov, 

plasa Znagovul, face parte din 

com. rur. Crevedia. Este situat 

la N.-V. judeţului, pe malul stîng 

al lacului Zmeul, format din rîul 

Colintina. Prin sat trece şoseaua 

judeţeană București - Tirgoviște 

și, spre E., calea ferată Bucureşti-- 

Ploești. 

" Aci este reședința primăriei. 
Are o biserică, cu hramul Sf. 
Nicolae, deservită de 1 preot 
și I cîntăreț; o moară de apă; 

I heleștei; 1 pod peste Colin- 

tina; o școală mixtă, frecuen- 
tată de 28 elevi și 6 eleve, cu
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întreţinerea căreia statul Și co- 
muna cheltiesc 1837 lei anual, 

Se întinde pe o suprafață de 
706 hect., cu o populație de 
283 locuitori, 

D-lui N. Ştefânescu aparțin 
506 hect. (188 hect. pădure şi 
40 izlaz), iar. locuitorilor, 200 
hect, 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari și 1 hangiă. | 

Numărul vitelor mari e de 
195 şi al celor mici de 212. 

Crevedia-de-Sus, sar, jud. Ilfov, 
pl. Znagovul; face parte din 
com. rur. Crevedia. Este situat 
la N.-V. de Crevedia-d.-j., pe 
malul stîng al vătey Deșloaica, 
care izvorește din jud. Dimbo- 
viţa și trece pri! pădurea cu a- 
celași nume, Pe marginea de E. 
îrece șoseaua județeană Bucu- 
rești-Tirgoviște. 

Suprafața totală a satului e 
de 1452 hect., cu o populaţie 
de 353 locuitori, 

D. G. G. Cantacuzino, pro- 
prictarul, are 1250 hect. și lo- 
cuitorii 202 hect. 
“Proprietarul rezervă 75 hect. 

pentru izlaz; 950 sunt pădure. 
Are o baltă; 1 pod stătător. 

Comerciul se face de 3 cîrciumari. 
Numărul vitelor mari e de 

150 și al celor mici de 542, 

Crevedia-Mare, sai Crevedia- 
Șuţului, con. rur., jud. Vlaşca, 
pl. Neajlovul, compusă din că- 
tunele: Crevedia - Șaţului, Cre- 
vedia-Sf.-Gheorghe saii Creve- 
dia-AMică, Crevedia-Stavropoleos 
și Sicarul, situate pe ambele 
coaste ale văiei Neajlovul. 

„_ Această comună este departe 
„ de Bucureşti de 32 kil., de Giur- 

giii, de 60 kil. și de Obedeni, 
reședința plășei, de 25 kil.; la 
cea d'intiiă merge prin Malul: 
Spart, iar la Giurgiii merge prin 
Obedeanca.   
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In 1887 erai 987 sufl., din 
cari 195 contribuabili. 

Budgetul comunei pe 1886 
cra la venituri 5490 lei și la 
cheltueli 4046 Iei. Pe 1887 
cra la venituri 4104 lei și la 
cheltueli 2798 lei. 

In această comună sunt 2 
biserici, deservite de 2 preoți 
și 4 dascăli: o biserică în Cre- 
vedia-Mare sai a Șuțului și a 
doua în Crevedia-Sf.-Gheorghe 
saii Crevedia-Mică, 

Ambele ţin de parohia Cre- 
vedia-Mică. 

Este o școală mixtă, cu ş clase, 
condusă de un învățător. In 
1888 ai urmat aci 41 băeți și g 
fete, din numărul de ş4 băeţi 
și 38 fete în virstă de școală. 

Vite sunt: -490 boi și vaci, 
78 cai, 870 oi şi capre şi 392 
rîmători. 

Pădurea de pe proprietatea 
Crevedia-Șuţului este de 1şo 
hect,. | 

In această comună sunt: pă- 
durea Crevedia-Sf.-Gheorghe, de 
225 hect. și pădurea Crevedia. 
Stavropoleos, de 117 hect,, am- 
bele proprietăți ale statului, de- 
pendinte de ocolul silvic Cirto- 
jani, 

Mai este pădurea Sicarul sat 
Priboiul, a Eforiei Spitalelor Ci- 
vile, în suprafață de 382 hect. 

Sunt 3 mori pe apa Neajlo- 
vului. 

Locuitorii acestei comunii se 
ocupă mai mult cu transporturi 
și cu exploatare de lemne, atît 
din pădurile din această comună 
cum și din acelea ce se află pe 
proprietatea învecinată, Căscioa- 
rele, 

In această comună sunt 7 cir- 
ciuumi. Tie-care din cătune are 
casă, pătule și magazii necesare 
exploatării moşiei, 

Pe aci trece şoseaua din va- 

lea Neajlovul, care duce la Cor- 
bi-Mari, în sus, și la Obedeni, în 
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jos. Această şosea mai duce la 
Bucureşti pe la Malul-Spart, prin 
pădurea Căscioarele. Acestea 
sunt șosele judeţene în bună 
stare, bine întreţinute. 

Crevedia-Mare saii Crevedia- 
Suţu, căzun, în jud. Vlașca, 
pl. Neajlovul, situat pe coasta 
stingă a apei Neajlovului, în 
vecinătate cu Căscioarele ale 
statului, 

Moșia are un venit anual de 
aproape 20000 lei. 

Are o suprafață de 1100 
hect., din care s'a dat la 75 
locuitori 225 hect.; o pădure 
în întindere de 1şo hect. 

In cătun este o biserică zi- 
dită la 1856, deservită de un 
preot şi un dascăl; o şcoală co- 
munală; o moară pe -apa Neaj- 
lovului; 1 han și 2 cîrciumi. 

Crevedia-Mică sai Sf.-Gheor- 
ghe, moșie, jud. Vlașca, numită 

- ast-fel, căci aparţinea înainte de 
secularizare m-rei Sf. Gheorghe. 

Este situată pe partea stingă 
a văci Neajlovului, mai spre V. 
de Crevedia-Suţu. 

Suprafaţa întreagă a moșici 
este de 580 hect,, din care s'a 
dat la 45 locuitori, împroprictăriţi 
după legea rurală din 1864, su- 
prafața de 150 hect. Suprafaţa 
pădurei este de 225 hect. 

Restul. de 205 hect. rămîne 
pămînt de cultură, | 

Venitul acestei moșii este de 
5500 li. 

Crevedia-Stavropoleos, căru”, 
în jud. Vlașca, pendinte de com. 
Crevedia-Mare, foastă a mănăs- 
tirei Stavropoleos, şi care a- 
poi, la secularizarea averilor mă- 
năstirești, a devenit proprieta- 
tea statului, care a vindut-v 

d-lui Zădăriceanu, rezervindu-și 

pădurea în suprafața de 117 
hect,.
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Este lipită cu Crevedia-Ză- 
dăriceanu și cu pădurea Cir- 
tojani, situată pe partea dreaptă 

a riului Neajlovul. Suprafaţa to- 

tală a fost de 400 hect. S'a 
“dat la o locuitori împroprie- 

-_tăriți după legea rurală, go hect. 

Crevenicul - Mare sai Creve- 

nicul - Colfeasca, com. rur., 

compusă din Coşoaia și Cre- 

venicul-Mare, plasa Glavaciocul, 

jud. Vlașca. Liste situată pe dea- 
lui "şi valea Glavaciocul, care 

trece pe la hotarul de N.-E.al 

satului Crevenicul-Colfeasca, De 

această comună ţin cele 2 tru- 

puri de moșie nelocuite ale moş- 

tenitorilor lui P. Mareş ce se nu- 

mesc Colfeasca-Văcăreşti și Col. 

feasca-Ghimbășeasca. 

Are o populaţie de 1346 lo- 

cuitori; 243 contribuabili. 

Veniturile comunei ai fost 

pe anul 1886 de 5375 lei, iar 
cheltuelile de 7057 lei; pe anul 

1887 ai fost de 3629 lei, iar 

cheltuelile de 3451 lei. 

In 1877 s'a arat în întreaga 

comună 2100 hect. semănîndu- 

se diferite cereale. 

Această comună are două bi- 

serici: una în Coșoaia, şi alta 

în Colfeasca saii Crevenicul- 
Mare, deservite de 2 preoți și 

2 dascăli. Ţin de parohia Cre- 

venicul-Mare. 

Aci este o școală mixtă, fă- 

cută de zid și învelită cu fier; are 

2 clase şi e condusă de un învă- 

ţător. În anul 1888 a fost fre- 
cuentată de 34 băeţi şi 21 fete, 

din 309 băeţi și 27 fete învirstă 
de şcoală. 

Este departe de București de 

40 kil., de Giurgii de 55 kil,, 

de Alexandria de 32 kil., iar de 

Obedeni, reședința plăşei, de 

13 kil. 

Crevenicul-Mare sai Colfea- 

sca, cătun, în jud. Vlașca, pl. 

- 
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_Glavaciocul. Se numeşte Cre- 

venicul - Mare ca să se deosi- 

bească de Crevenicul cel-Lalt, 
numit odinioară Crevenicul-Mic, 

şi acum Rădulescu, după nu- 

mele principalului moştean. E 

compusă din moșteni-Colfești şi 

Tomulești. Oparte mare aparţine 

moștenitorilor lui Petre Mareș, 

împreună cu trupurile nelocuite 

Ghimbășeasca și Văcăreasca, 

Suprafaţa totală a acestei mo. 
şii, cu toate trupurile, este de 

1415 hect.; sa împroprietărit 

la 1864 pe pămîntul d-lui Ma- 
reș 54 locuitori, cari aii luat 

209 hect. 
Venitul anual al întregei mo- 

şii se poate socoti la 30000 
lei, 

Aci este o biserică de zid, 
cu hramul Sf. Nicolae, con- 

struită la anul 1854, în piscul 

dealului Glavaciocul, de către 

Nicolae Colfescu, fost proprie- 
"tar; este deservită de un preot 

şi un dascăl. 

Școala comunală este zidită 

în anul trecut de către iocui- 

tori. 

Prin vaie trece Glavaciocul 

despre N.-E, satului. Pe piscul 

dealului Glavaciocul sunt așe- 

zaţi moșteni-Tomulești cari ţin 

tot de acest sat, 

In vale este şoseaua județe- 

ană ce duce la Giurgiii prin 

satul Mereni ; iar chiar pe aci 

trece drumul ce duce de la 

București la Alexandria și Ru- 

şi-de-Vede. Este un han mare 

ce servea de stație trăsurilor 

ce circulaii pe acest drum îna- 

inte de a se face liniile ferate. 

Vite sunt: 420 boi, bivoli și 

vaci, 72 cai, 220 rimători şi 

845 oi. 

cont. 
rur., jud. Vlaşca, pl. Glavaciocu- 

lui, situată pe malul drept al 

Glavaciocului, cam în mijlocul   
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plășei. Moşia aparţine d-lui Pe- 
tre Rădulescu şi o mică parte 

la 3 moșteni; are o suprafaţă 

de 1şoo hect. 

La 75 locuitori împropric- 
făriți la 1864, conform legci 
rurale, li sa dat o suprafață 
de 223 hect. 

Are o pădure în suprafaţă de 

160 hect, A . 

Această comună este departe 

de Bucureşti de 48 kil., de Giur- 

gii de 58 kil.; iar de Obedeni, 

reședința plășci, de 14 kil. 

Trece pe aci apa Glavacio- 

cul care o desparte de Tămă- 
şeşti și Spîneşti, 

In 1886 ai fost aci 518 lo- 

cuitori, din cari 114 contribua- 

bilă. 

Budgetul comunei pe 1886 

avea la venituri 4093 lei, iar la 

cheltueli de 2537, iar pe 1887 

avea la venituri 2019 lei, iar la 
cheltueli 1491 lei. 

Are o biserică, fiicută la 1856 

de proprietar, împreună cu cei- 

Palţi locuitori; este deservită 

de un preot și un dascăl, De- 

pinde de parohia Crevenicul- 
Mare. 

Moșia. sa estimat fară pă- 

dure, de Creditul Funciar Rural 

din București, la suma de 180000 

lei. 

Vite sunt: 540 boi şi bivoli, 
72 cai, 3450 oi și capre, 620 

rimători, 

Sunt în com. 4 ciîrciumi, 

Este o moară pe apa Glava- 

ciocului, care funcționează nu- 
mai cînd vin apele mari. 

Cricovelul, /ac, în jud. Ialomiţa, 

pl. Cimpului, lingă satul Jila- 
vele. 

Cricoveni, se numește partea de 

S. a com. Ghirdoveni, judeţul 

Prahova, pl. Teleajenul. 

Cricovul, z/asă, jud. Prahova.
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Se mărginește la E. cu judeţul 
„ Buzăii, de care se desparte prin- 
tr'o linie curbă dusă de la N. 
la S. și care trece pe la E. 
comunelor: Vadul-Săpat, Fin- 
tînelele și Călugăreni. 

La V. se mărginește cu plasa 
Tirgșorul și o parte din plasa 
Podgoria, de care se desparte 
printr'o linie curbă, care trece 
pe la V. de comunele: Inoteșşti, 
Iordăcheanul şi Bucovul. 

La N. se mărginește cu pl. 
Podgoria, de care se desparte 
printr'o linie trasă pe la N. 
de comunele Gornetul-Cricov şi 
Tătarul, 

La S. se mărginește cu plă- 
șile Crivina şi Cîmpul, de care 
se desparte printr'o linie dusă 
din județul Buzăi (E), pănă 
în plasa Tirgșorul (V.), şi care 
trece pe la S. de comunele: 
Berceni, Coslegiul și Colceagul. 
Această plasă s'a împărțit în 

12 parohii, avind şi 23 filiale: 
I. Parohia Berceni, cu bise- 

rica parohială Sf. Nicolae, com- 
pusă din cătunele: Berceni-d.-s., 

- Bereasca-d.-j. (Ploeștiori) şi Cor- 
lăţeşti, avind ca filială biserica 
Sf. Nicolae. 

2, Parohia Coslegiul, cu bi- 
“serica parohială Sf, Impărați, 
compusă din cătunele: Dirvari, 
Radila și Pantazi, avind ca fi- 
liale bisericile: Adormirea, Sf, 
Ion și Sf. Trei-lerarhi. 

3. Parohia bucovul, cu bise- 
rica parohială Sf. Treime. 

4. Parohia Gura- Văiet (com. 
Valea- Călugărească), cu bise- 
rica parohială Izvorul - Tămă- 
duirei, compusă din cătunele: 
Arva, Valea-Poenii, Valea-Ursei 
şi Valea-Mantii, avind ca filială 
biserica Tăierea Capului Sf. Ioan. 

5. Parohia Valea-Popel, (co- 
muna Valca-Călugărească), cu 
biserica parohială Bina-Vestire, 
compusă din cătunele: Valea. 
Călugărească, Rachierii, Valea-   
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Orlei şi Chiţorani (Bucovul), a- 
vind ca filiale bisericile: Sf. 
Nicolae și Sf. Stelian. 

6. Parohia Valea-Negovani, 
(com, Valea- Călugărească), cu 
biserica parohială Adormirea, 
compusă din cătunele: Valea- 
Mieilor, Valea-Largă și Scheaul, 
avînd ca filiale bisericile: Sf. 
Voevozi și Inălțarea. 

7. Parohia Gornetul- Cricov, 
cu biserica parohială Cuvivasa- 
Paraschivă, compusă din căt. 
Țărculești, avind ca biserică fi- 
lială Cuvioasa-Paraschiva. 

8. Parohia Valea-Boulni, (co- 
muna Gornetul-Cricov), cu bise- 
rica parohială, Sf. Impărați, com. 
pusă din căt. Coșorelele, avînd 
ca filială biserica Sf. Impărați. 

9. Parohia Ceptura, cu bise- 
rica parohială Sf, Impărați, com- 
pusă din căt. Valea-Gardului, 
avînd ca filială biserica A dor- 
mirea, 

10. Parohia Rotari, (com. 
Ceptura), cu biserica parohială 
Adormirea, compusă din căt, 
Șoimescul și Malul-Roșu, avind 
ca filială biserică Sf. Nicolae. 

II. Parohia Albeşti-de-dlur, 
(com. Albeşti), cu biserica pa- 
rohială Sf. Voevozi, compusă 
din căt. Vadul-Părului şi Albe- 
şti-Paleologul, avind ca filiale 
bisericile: Sf. Ilie şi Adormirea. 

12. Parohia Călugăreni, cu 
biserica parohială Inălţarea şi 
cu biserica filială Adormirea. 

13. Parohia Tomșani, cu bise- 
rica parohială Sf. Voevozi, com- 
pusă din căt. Loloiasca, avind 
ca biserică filială Sf. Nicolae, 

14. Parohia Tătarul, cu bi- 
rica parohială Sf. Voevozi. 

15. Parohia Jlăgura (com. 
Tomșani), cu biserica parohială 
Adormirea, compusă din căt. 
Cioceni, avind ca filială biserica 
Adormirea. 

16. Parohia Conduratul, cu 
biserica parohială Sf. Impărați. 
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17. Parohia Vadul-Săpat, cu 
biserica parohială Sf. Voevozi 
şi Buna-Vestire, 

18. Parohia" Colceagul, cu bi- 
scrica parohială Sf. Nicolae. 

19. Parohia Inolești, cu bi- 
serica parohială Sf. Ioan. 

20. Parohia Fintinelete-Ala- 
sili, cu biserica parohială : A- 
dormirea, compusă din cătunele: 
Fintinelele-Ungureni şi Bozieni, 
avind ca filială biserica Ador- 
mirea, 

21. Parohia Jordăchtanul, cu 
biserica parohială Adormirea, 
compusă din cătunele: Moceşti 
şi Plavia, cu biserica filială Sf. 
Nicolae, 

Din punctul de vedere ad- 
ministrativ, plasa Cricovul se 
compune dintro comună ur- 
bană, Urlaţi, şi 17 comune ru- 
rale: Albești-de-Mur, Albeşti- 
Paleologul, Berceni, Bucovul, 
Călugăreni, Ceptura, Colceagul, 
Conduratul, Coslegiul, Fintine- 
lele, Gornetul-Cricovul, Inotești, 
Iordăcheanul, Tătarul, Somșani, 
Vadul-Săpat și Valea- Călugă- 
rească. Cele mai puţin,. popu- 
late sunt: Albeşti-Paleologul, Fin- 
tinelele, Berceni şi Conduratul. 

Pămîntul plășei Cricovul, în 
partea de S.-V. și E, prezintă 
o întinsă cîmpie, productivă în 
griii, orz, ovăz, porumb, meii, 

fasole și secară, 

Partea de N,, fiind deluroasă, 
era acoperită cu vii, acum dis- 
truse de filoxeră. Azi abia se 
mai cultivă 5 hect. la Urlaţi, 

Din timpul distrugerei viilor, 
locuitorii din partea de N. a 
plășei se ocupă mai mult cu 
fabricarea țuicei și cu tran- 
sportul lemnelor şi păcurei din 
comunele vecine, iar restul lo- 
cuitorilor din plasă se ocupă 
în special, cu agricultura și creş- 
terea vitelor. 

Prin plasă trece rîul Cricovul: 
Sărat.
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Cricovul, pădure, lingă satul Ale- 

xeni, în pl. Cimpului, judeţul 

Ialomiţa. 

Cricovul, ziriii, ce-i mai zice și 

Cricovul- Dulce. Izvoreşte din 

județul Dimboviţa, din muntele 

Oboreie, spre E. de Moroeni și 

. Pietroșița, curge în jos prin pla- 

iul Ialomiţa, trece prin raionul 

comunelor Urseiul și Vişineşti, 

pe lingă laturea estică a comu- 

nci Colibași şi apoi la comuna 

Ederile intră în jud. Prahova. 

De aci. curge la vale prin jud. 
Prahova, trece pe lingă mănăs- 

tirea, saii penitenciarul Mărgi- 

neni, tăind perpendicular şo: 

seaua județeană Tirgoviște-Plo- 

ești; primeşte în stînga sa, mai 

spre S. de com. Dărmănești 

pîriul Prahoviţa, mai primește la 

vale, tot în stînga, un iaz de 
mori din Prahova, apoi la căt. 

Băltiţa, com. Frosinul, iarăşi se 

apropie de județul Dimboviţa 

și curge printre Dimboviţa și 
judeţul Prahova trecînd printre 

Cornești, din jud. Dimboviţa și 

Hăbu, din jud. Prahova, pănă 

ce, puţia la vale de Ochiul-Bou- 
lui, căt. com. Cătunul, se varsă 

în Ialomița, în partea stingă, în 

fața com. Tătărăi. 

dă 

mai 

numire ce se mai 

Sărata, care se 

şi Cricovul-Sărat, jud. 

Cricovul, 

firului 

numește 

Ialomiţa. 

Cricovul-Dulce,- Vezi Cricovul, 

pîrii, jud. Dimboviţa și Pra: 

hova. 

Cricovul-Mare sai Cricovul- 

- Sărat, pri. Incepe din muntele 

Fintîna- Hoţilor, - com. Cislăul, 

judeţul Buzăii, și primeşte aflu- 

enţii: Cricovul - Mic, Izvorul- 

Rece, Crăciuneasa, Butuceanca, 

Baba-Dobroaie, etc. apoi prin 

Valea-Budei, ajunge la cătunul 
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Crăciunești, unde ese din jud. 

Buzăii și trece în Prahova, pe 

la com. Sîngerul, pl. Podgoria. 
„După ce udă comunele Apos- 

tolache, Urlaţi și Albesti își 

continuă drumul spre $., văr- 

sîindu-se în rîul Prahova, la com. 

Adincata, pl. Cîmpul. 

În cursul săi, în judeţul Pra- 
hova, udă plășile: Podgoria, 

Cricovul și Cîmpul. 

Cricovul-Mic, zirii, în comuna 

Cizlăul, jud. Buzăi. Izvoreşte 

din muntele Fîntina-Hoţilor, pu- 

ţin mai la N. de Cricovul-Mare 

şi merge să se unească cu diîn- 

sul în căt. Birleşti. 

Cricovul-Sec, gîrlă, jud. Pra- 

hova care acum 100 ani avea 
propria sa scurgere pe albia 

cunoscută și care pănă 

şi-a făcut scurgere în riul Ia- 

azi, 

lomiţa, cu mult mai la: vale de 

căt. Hăbudul. 
De la Hăbudul pănă la Poe- 

nari-Burchii, albia sa e puţin 

cunoscută, iar de aci către co- 

muna Crivina, pl. Crivina, pe 

vechia albie sunt o mulțime de 

sorginţi, care formează cursul 

acestei gîrle pănă la vărsarea 

sa în riul Prahova, spre N.E. 

de com. Crivina. 
Apa sa e curată, posedind 

în tot cursul săi tot soiul de 

peşti buni și gustoși. Face, în 

curgerea sa, mulțime de zig- 

zaguri, mai ales între comunele 

Crivina, Poenari - Apostoli și 

Gorgota. 

Criglic, vîrf de deal, în judeţul 

Tulcea, pl. Isaccea, pe teritoriul 

comunei rurale Parcheș. Este 

situat în partea nordică a plășei 

şi în cea vestică a comunei, la 

3 kil. spre V. de satul Parcheş, 

aproape de locul unde piriul 

Valea-A dincă se aruncă în balta 

Saon. Poalele sale vestice se   
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termină pe malul oriental al pt- 
riului Valea-Adincă ; cele estice 

merg pănă în satul Parcheș, ce 
e așezat pe dinsele, și chiar 

pănă în malul stîng al Văiei- 

Ogurluiului, cele nordice se con- 

fundă cu stuful ce înconjoară 

balta Saon. Are înălțime de 

64 metri; este punct . trigono- 

metric de observaţie de rangul 
I-iii, dominind asupra mănăsti- 

rel Saon, ce e la poalele sale, 

asupra satului Parcheş, și asupra 

drumului comunal Nicoliţel-Par- 

cheş. Este acoperit cu pășuni, 

iar poalele sale sunt păduroase. 

Crihala, palate, în com. rur. 

Slivilești, pl. Văilor, jud. Me- 

“hedinți, 

Crihala, pădure, în jud. Mehe- 

dinți, plasa Ocolul-d.-s., com. 
rur. Bresniţa, aproape de oraşul 

Turnul-Severin, pădure în care 

orășenii Severineni fac petre- 

ceri de vară. 

Crihanul, dea, în jud. Bacău, 

pl. Bistriţa-d.-]., de pe terito- 
riul com. Călugăra-Mare. 

Crimăreasa, vechii picheț, cu 

numărul 62, spre hotarul Mol- 

dovei, pl. Marginea-d.-i., jud, 

R.-Sărat, la E. de com. Golo- 

ganul. 

Crimineţului (Fundul-). (Vezi 
Fundul - Crimineţului, județul 

Putna). ” 

Criminicioara, /ac, în județul 

Ialomiţa, plasa Borcea, în îin- 

sula Balta, pe teritoriul com. 

Cocargea. 

Crimuleşti, palat, în judeţul 
Tecuciii, pl. Berheciii, în partea” 
de LI. a satului Corni-d.-s. 

Cripoasa, da/tă, în jud. Dolj,
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plasa Jiul-d.-j., comuna Căciulă- 
tești. 

Cristea, îrîă, izvorește dintr'un 

izvor mare, ce iese din coasta 

de V. a dealului Izvorul, din co-: 

muna Soleşti, pl. Crasna, jud. 

Vasluiii, numit şi Izvorul-lui- 

Cristea ; curge spre V. şi, tăind 

în curmeziș șoseaua naţională 

Iași-Vasluii, se varsă în pîriul 
Vaslueţul. 

Cristea (Muchea-de-la-), pzz- 
che, în jud. Buzăi, com. Ru- 
șiavățul, căt. Muscelul-Ţigan. 

Cristea (Valea-de- la-), vale, 
în jud. Buzăii, com. Rușiavăţul, 
căt. Muscelul-Ţigan ; se scurge 
în Valea-Rușiavăţului, 

Cristea - Marcovul, zeser, în 
jud. Suceava, satul Ruginoasa, 
format de piriul Dumbrăviţa şi 
avînd o suprafață de 4 prăjini. 

Cristei (Dealul-), dea/, în jud. 
Tecuciii, situat la V. de satul 
Răchituasa; se întinde spre N. 
comunei Răchitoasa, 

Cristescu, az, în jud. Dorohoiii, 
cu o suprafață de 6 hect., pe 
teritoriul satului Ibănești, com. 
cu același nume, plasa Prutul: 

d.-s. 

Cristesea, saţ, în jud. Dimbo- 
vița, pl. Ialomiţa, cătunul com. 
Cornești, 

Cristeşti, com. rur., situată în 
partea de N.-V. a plășei Co- 
șula, jud. Botoşani, la 13 kil. 
de Botoșani, formată din sa- 
tele: Cristești și Schitul - Oră- 
șeni (Maicele). Are o suprafață 
de 5892 hect., cu o populaţie 
de 533 familii, sai 2092 su- 
flete, cari locuesc în 715 case. 

Sunt 552 contribuabili.   

770 

Locuitorii se ocupă cu agri- 
cultura, creșterea vitelor și cul: 

tura viilor. 

Locurile cultivate ai o în- 

tindere de 3592 hect. 

In partea de S. şi S..V.a 

comunei, se află pădure întinsă, 

cu 0 suprafață de 1315 hect,, 

compusă din fag, stejar, car- 

pen și teii. Această pădure e 

o parte din vastul codru ce 

acopere teritoriul comunelor : 

Coșula, Slobozia-Secătura, Po- 

iana-Lungă, Tudora, Flămînzi, 

Storeşti, Rădeni și Deleni. 

Sunt 54 hect. vii pe terito- 
riul satului. 

E străbătută de piriul Mile- 

tinul. Are 4 iazuri, 1 moară 

de apă și 1 de aburi. 

Vite sunt: 1165 boi și vaci, 

265 cai, 1487 oi şi 722 porci. 

Are 2 biserici, deservite de 

2 preoţi, 1 diacon și 2 cîntă- 

reți; o școală mixtă, condusă 

de un învățător, plătit de stat, 

și frecuentată de 58 băeți și 12 

fete. 

Budgetul comunei are. la ve- 

nituri 12212 lei, 20 bani, iar la 

cheltueli 7768 lei 94 bani. 

Cristești, com. rur., situată în 

partea vestică a plășei Siretul- 

d.-j., jud. Suceava, spre S. şi 

la o depărtare de 34 kil. de 

Fălticeni. | 

Se mărginește la E. cu com. 
Pășcani, la V. cu com. Timișeşti 

și satul Popeşti din jud. Neam- 

țu, la S. cu com. Miroslăveşti 

şi la N. cu com. Drăgușeni și 

Tătăruşi. Are forma unui drept- 
unghii neregulat. 

E compusă din satele: Cri- 

stești, Herești, Homiţa, Moţca 

și Boureni, cu reședința în sa- 
tul cu același nume, 

Are o populaţie de 1336 fa- 

milii, sai 5425 suflete, din cari 

2785 bărbaţi şi 2640 femei (134 

izraeliţi şi 3 nemți).   
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Sunt 1039 contribuabili. 
Are șase biserici, deservite 

de 6 preoți și 9 cîntăreţi și un 
schit: Boureni ; 2 școale mixte, 
frecuentate de 70 elevi, din 
420 băcţi și 410 fete în virstă. . 
de şcoală. 

In comună sunt: 5 cîrciumari, 
9 băcănii, 1 lipscănie, 1 pită- 
rie, 4 debite de tutun ȘI 1 că- 

săpie. , 
Budgetul pe anul 1892—93 

are la venituri, 1134 lei, 99 bani 
şi la cheltucli 11322 lei 23 bani. 

Vite sunt: 293 cai, 1620 boi, 
1172 vaci, 4500 oi, II capre, 

851 porci şi 7 bivoli. 

" Altitudinea comunei de la 
nivelul mării variază între 350— 
400 m. . 

E udată de riul Moldova. 
Moşia, proprietatea prințului 
Gr. M. Sturdza, e în suprafață 
de 3841 fălci şi ş8 prăjini, din 
cari: 750 pădure, 1533 fălci şi 
48 prj. cultivabile și 1000 fălci 
și 59 prăjini finaţ. 

Locuitori împroprietăriți du- 
pă legea din 1864, sunt 556, 
din cari 3 fruntași, 305 păl- 
mași și 278 codași, stăpînind 
1592 făci. ” 

In comună sunt 2 moriște pe 

piriul Staniștea și o moară a 
Zavului. 

Căile de comunicaţie din co- 
mună sunt: la Pășcani 12 kil., 
la Drăguşeni 7 kil., la Miros- 
lăvești 10 kil. | 

Locuri mai însemnate în co- 
mună sunt: Schitul - Boureni, 
Leţcani, Siliştea, Matioaia și 
Morile-Zavului. 

La 1803, «Cristești, a d-sale 
Vornicului Grigoraș Sturdza, 
numără 189 liuzi, cu 2480 lei 
bir anual», 

Cristeşti, moşie şi sat mare, din 
care se compune comuna Cris- 
tești, judeţul Botoșani. Satul e 
așezat pe mai multe văi și
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coaste, pe o întindere de 229 

hect. Suprafața moşiei e de 
5892 hect. E compusă din mai 

multe părți, şi anume: Dealul, 

partea despre N.V. a satului, 

fiind așezată pe deal; Ghilo- 

neşti, partea despre S., numită 

ast-fel de la frații Ghilani, cari 

eraii pădurari ; 'Țibeni, în partea 

despre S.-V., numită de la fa- 
milia Ţibu, venită din Buco: 

vina; Furnicari, în partea despre 
V., numită de la mulțimea mo- 

şuroaielor de furnici, ce aii fost 

aici, fost sat în vechime, astă-zi 

însă loc de cultură. (Se mai 
«cunosc abia gropile în care se 
țineaii productele) ; Lipoveni, în 

partea. despre S..E., numit ast- 

fel de la iazul lucrat aici de 

niște Lipoveni. | 

Despre acest sat se zice că 
în vechime era aşezat mai spre 

N.-V., pe locul numit Siliştea, 

dar că s'a desființat cu ocazia 

năvălirilor străine; locuitorii s'aiă 

„retras. spre S.-E. în pădure pe 

locurile unde astăzi este satul 

Cristești, 

Are o "populaţie de 491 fa- 

milii, sai 1997 suflete; '1 bi- 

- serică, deservită de 1 preot, 1 
diacon și 2 cîntăreţi; 1 școală 

mixtă, condusă de 1 învățător 

plătit de stat şi 58 băieți şi 12 

fete; 1 moară de apă la iazul 

Lipoveni, pe pîriul Miletinul şi 
1 moară cu aburi. 

In' Cristești sunt 54 hect. vii 
prin grădini, ale locuitorilor şi 
proprietarilor. Moşia se împarte. 

între fraţii “Cristeşti. E acope- 

rită în mare parte cu pădure. 

Cristeşti, sat, în com. "Țuţora, pl. 

Braniștea, jud. Iaşi. E situat pe 

coasta de S. a dealului Cristești 

și între rîurile: Bahluiul, ce vine 
de la V. spre E. şi Jijia de la 

N. spre S$., formînd un unghiii 

prin unirea lor. 

In faţa satului, pe şes, sunt 

, 
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întinse bălți pline cu stuh. Are 

o populație de 23 fam., saii 

175 loc. romîni, cari se ocupă 

cu agricultura, creșterea vitelor 

și pescuitul; o biserică, zidită la 

1839 de fostul proprietar Ale- 

xandru Mavrocordat, deservită 

de 1 preot, 1 cîntăreț şi 1 e- 

clesiarc ; casele proprietăţei, clă- 
dire mare și frumoasă și o sta- 

ţie a drumului de fer Iași-Un- 

gheni. 

Numărul vitelor e de 210 ca- 

pete, din cari: 126 vite mari 

cornute, 30 oi, 20 cai și 34 ri- 

mători. 

Cristeşti, saz, spre V. de satul 

Brăeşti, din com. Brăești, plasa 

Cirligătura, jud. Iași. E situat 

pe costişa dealului Dodul, cu 

fața spre E. Are o suprafață de 

1305 hect. și o populaţie de 100 

fam., saii 470 loc. romîni, cari 

se ocupă cu agricultura şi creş- 

terea vitelor; o biserică con- 

'struită de lemn, deservită de 1 

preot, 1 cîntăreț şi 1 eclesiarc. 

Numărul vitelor e de şo0o ca. 

pete; din cari: 370 vite mari 

cornute, 23 cai, 220 oi și 57 

rimători. 

Cristeşti, saz, face parte din com. 

rur. Vlaici, pl. Vedea-d..j., jud. 
Olt. Are o biserică, fondată la 

anul 1877. Populaţia satului e 

de 135 locuitori, împroprietăriți 

la 1864. 

Cristeşti, sat, pe moșia şi în co- 

muna cu același nume, jud, Su- 

ceava. E așezat pe un platoiă 

înalt ce țărmurește șesul stîng al 

Moldovei şi pe țărmurile piriului 

Staniştea, cu afluentul săii Gur- 

măzoaia. Are o populaţie de 

480 fam., saii 2000 sufl. (1080 

bărbaţi și 920 femei), din cari 

110 străini. Locuesc în 954 case. 

Contribuabili sunt 386. 

In sat este o circiumă, 4 bă-   
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cănii, 1 lipscănie, 1 pitărie, 1 

căsăpie și 1 debit de tutun, 

Vatra satului ocupă 180 fălci, 

40 prăjini. Improprietăriți la 

1864 sunt 162 pălmaşi și 46 

codaşi, stăpinind 659 fălci şi şs 

prăjini. 

Are o biserică, cu hramul A- 

dormirea, - Maicei - Domnului, zi- 

dită pe la 1440 de nişte saşi 

din Ardeal, în mijlocul unui co- 

dru, Pe peretele bisericei se afla 

o inscripție care a dispărut în 

urma reparațiunilor. Se zice însă 

că se citea data de 1420 și că 

ar fi fost restaurată, adăugin- 

du-i-se turnurile, de către Ște- 

fan - cel - Mare. Pe clopotul cel 

mare se citește: «Clopotul este 
făcut de mine Costan, cu a mea 

cheltuială, dat la biserica din 

satul Moţca, anul 1830» ; iar pe 

cel mic: «<HĂOIIOTS MIIISIPT.... 
GHIT& HOSPGH 1777». Bise- 

rica e împroprietărită cu 25 fălci 

şi e deservită de 1 preot și 3 cîn- 

tăreți. 

Este o școală rurală mixtă, 

condusă de un învățător, plătit 

de stat, frecnentată de 58 şco- 

lari. Ea e înfiinţată de la 1865. 

Se află în Cristești o fabrică 

de spirt, a proprietăței, în care 

în ultimul an financiar s'a fer- 

mentat 933,150 kgr. de porumb, 

din cari s'aii fabricat 317,720 

litri spirt. Statul a perceput de 

pe urma acestei fabrici, în acel 

an, suma de 139947.60 lei. 

Cristeşti, saz, în jud. Tutova, 

com. Lălești, spre S. de satul 

Liăleşti. Are 169 loc. şi 47 case. 

E numit de locuitori și Cris- 

tești-d.-j. 

Cristeşti, safe de dr. d.f.,jud. 
Iaşi, pl. Braniștea, căt. Țuţora, 

pe linia Iași-Ungheni, pusă în 

circulație la 1 August 1874. 

Se află între staţiile Iaşi (15.3 

kil.) şi Ungheni (5.7 kil.) Inăl-
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țimea de asupra nivelului mărei 

3189. Venitul acestei staţii pe 

anul 1896 a fost de 682 lei, 
S0 bani. 

Cristeşti, vecii saţ, din com. 

Gănești, jud. Covurluiii, pl. Ho- 

rincea, azi lipit și constituind 
un trup cu Gănești, 

Cristeşti, dea/, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul- d.-s., com. Ardeoani, 

pe teritoriul Ardeoani. 

Cristeşti, «ca/, pe coasta căruia 
e situat satul Cristești, din com. 
Țuţora, plasa Braniștea, judeţul 
Iaşi. 

Cristești, dea/, de asupra satu- 
lui Cristești, jud. Iași, pl. Cîr- 
ligătura, com. Brăești, 

Cristeşti, /oca/itate, în jud. și pl. 
Tutova, com. Voinești. Aici a 
fost mai înainte sat, dar s'a 
distrus- de unul din proprietari. 
Astă-zi se mai găsesc numai 
cite-va livezi cu arbori fructi- 
feri. Se mai numesc Cristeşti- 
d.-s., Cristești-Răzăși şi Cristeşti- 
din-Deal. 

Cristești, piriz. Vezi Buda, piriă 
în com. Brăești, jud. Iași, pl. 
Cirligătura. 

Cristeşti, zae, în jud. Iaşi, pl. 
Cirligătura, com. Brăeşti, între 
dealurile Cristești și Buznea, prin- 
tre care trece piriul cu același 
nume. 

Cristeşti, va/e, în satul cu acest 
nume, formată de piriul Sta- 
niştea, jud. Suceava. 

Cristeşti-de-Jos. Vezi Cristești, 
"sat, jud. Tutova. 

Cristeşti-de-Sus. Vezi Cristești, 
localitate, jud. Tutova, 
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Cristeşti-din-Deal. Vezi Cris- 
tești, localitate, jud. Tutova. | 

Cristeşti-Răzăşi. Vezi Cristești, 
localitate, jud. Tutova. 

Cristianul, Zraz (prival), în jud. 
Ialomiţa, pl. Borcea, în insula 
Balta, pe teritoriul com. Dichi- 
seni, 

Cristianul, za/e, jud. Mehedinţi, 
pl. Văilor, com. rur. Covrigi. 

Cristianului (Dealul-), co/ină, 
în jud. Buzăă, com. Cernătești, 

căt. Mălăești, 

Cristieneşti, sa/, ce este mai sus 
de mănăstirea de Argeș, jud. 
Argeș. După uciderea lui Mihaiiă- 
Viteazul, s'au adunat aci Boerii şi 

cu Buzești și aii ținut sfat de 
aii ales pe Șerban nepotul ră- 
posatului Basarab-Vodă. 

Cristineşti, sa, pe moșia cu a- 
celaşi nume; în vechime a fost 
trup a parte, dar acum e ali- 
pit la moșia, Ibănești, județul 
Dorohoiii, pl. Prutul -de- Sus, 
com. Ibănești. Populaţia sa este 
de 600 fam., sai 1276 sufi. Are 
o biserică, cu hramul St. Mihail 
și Gavril, deservită de 1 preot, 
2 cîntăreți, 1 pălămar; este de 
zid, făcută în 1859, de marele 
Vornic Niculai Rosetti-Rozno- 
vanu, fost proprietar. Este o 
şcoală, condusă de un învățător 
şi frecuentată de 60 elevi; 
localul, bun, e făcut de comună. 

Sătenii împroprietăriți ai 761 
hect. 93 arii pămînt. 

  
  

| Cristineşti, sas, în jud. R.-Sărat, 
| pl. Rimnicul-de-Sus, căt, com. 

Zgirciți. Și-a luat numele de la 
o familie de moșneni, Cristi- 
neşti. Este așezat în partea de S. 
a com., pe piriul Oreavul, la 1 
kil. spre S. de căt. de reșe- 
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dinţă Sgirciţi. Are o întindere 
de 100 hect. cu o populaţie de 
55 fam., saii 211 suf., din cari 
56 contribuabili; 10 știi carte. 
Are o biserică deservită de 1 
preot, 1 dascăl și 1 paracliser. 

Cristiniciul, sa, înconjurat de 
dealuri, în partea de S. a co- 
munei Riînceni, jud, Fălciă, în 
care se află 30 case şi fiind unit cu 
satul Rînceni, poartă mai mult 
acest din urmă nume. 

Cristioaia, dea/, în centrul com, 
Ringhilești, jud. Botoșani, pl. 
Ștefănești. 

Cristioaia, as, în valea Cristioaia, 
jud. Botoșani, com, Ringhilești 
cu o suprafață de 6 hect. 

Cristioaia, za/e, la poalele dea- 
lului Cristioaia spre N,, se u- 
neşte cu valea Corogca, jud. 
Botoșani, com. Ringhilești. 

Cristişorul, za, jud. Dorohoiii, 
în suprafață ca de 3 hect. şo 
arii, pe teritoriul moşiei Dămi- 

leni, com. Ibănești, pl. Prutul: 
de-Sus. 

Cristişorul, pante între com. 
Mădeiul și Borca, judeţul Su. 
ceava. 

Cristişorul, zîrî, afluent al pîriu- 
lui Neagra-Broștenilor, jud. Su- 
ceava. 

Cristişul, mute, jud. Bacău, pl. 
Muntelui, com. Brusturoasa, a- 
coperit de brazi și molifți. Face 
parte din ramificațiunile mun- 
telui Tarcăul. 

Cristoaia, /irii, izvoreşte de pe 
teritoriul satului Bălteni, din 
com. Brodocul, jud. Vasluii, pl. 
Stemnicul şi se varsă în piriul 

Stemnicul,
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Cristoiul, piriiaz, jud. Bacăii, 

pl. Bistriţa-de-Sus, com. Blă- 

gești, ce se scurge în piriul 
Ciobota. 

Crișului (Movila-), movilă, în 

jud. Buzăi, com. Cilibia. 

Criteanca (Verneşti), sfoară de 
moşie, în jud. Buzăă, comuna 

Vernești. Are 40 hect., din cari 

12 pădure. Se numește și Ri- 

zoaia, 

Criva, sas, în jud. Dolj, pl. Jiul- 
de-Mijloc, com. Virvorul, gră- 

madă cu o populație de. 610 

suflete, saii 320 bărbaţi și 290 

femei. Locuesc în 144 case şi 

I bordeiii. Copiii din sat urmează 
la şcoala mixtă din satul Vir- 

vorul, ce este la 2070 m. de- 

părtare. Cu vîrstă de școală 
sunt 50 copii. . 

Știă carte 7 locuitori. In sat 
sunt 2 cîrciumi. 

Criva, cătun, al com. Piatra, pl. 

Olteţul-Oltul-d.-s., jud. Roma- 

nați, cu 200 locuitori. 

Criva, cătun, al com. Enosești, 

plasa Olteţul-Oltul-d.-s., județul 

Romanați, așezat în valea Oltu- 

lui, lingă Oltișorul. Are 200 lo- 

cuitori, saii 50 familii, o biserică 

(Sf. Nicolae), clădită la 1762, 
de locuitori și deservită de un 

preot. 

Criva, ramură de munte, în jud. 

Neamţul, ce se detașează din 

nodul format de ramurile: Aţa, 
Măgura-Şomuzului, Piciorul-Fră- 

sinei, între piriiașele Bătrinei și 

Frasinul, afluenţi ai “Tarcăului. 

Criva, /oc. Vezi com. rur. Balta, 

din plaiul Cerna, jud. Mehedinţi. 

Criva, frup de moşie, com. Viîr- 

votul, pl. Jiul-de-Mijloc, judeţul 
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Dolj. Aparține statului, care a 
dat 248 loturi dintr'insa  lo- 

cuitorilor. Se găsește pe dinsa 

și pădure. Această moșie a 

fost pendinte, pănă la seculari- 

zarea averilor mănăstirești, de 

mănăstirea Bucovăţul. 

Criva (Jumătate), moșie, a sta- 
tului, în jud. Romanați, cu o 

arendă anuală de 3020 lei anual 

pe periodul 1887—38. 

Criva, pădure, a statului, în jud. 

Dolj, plasa Jiul-de-Mijloc, com. 

Virvorul: Lemnul care se gă- | 

sește este stejarul și girnița; 

predomină însă cerul. 

Criva, firii, afluent pe stinga 

al rîului Tesluiul, jud. Dolj, pl. 

Ocolul, com. Ghercești. 

Criva, ziriiaş, în jud. Neamţul, 

com. Pingăraţi, pl. Piatra-Mun- 

tele. E situat pe moșia Tarcăul. 

Izvoreşte din ramura muntelui 

Piciorul-Frăsiei, şi se varsă în 

dreapta riului Bistriţa. 

Crivaia, va/e, vechea matcă a râu- 

lui Ialomiţa. Trece prin satul 

Pribegi, pl. Ialomiţa-Balta, jud. 

Ialomiţa, spre N. de satul Slo- 
bozia şi se termină spre E. în 

hotarul moşiei Bucul. Prin drep- 

tul satului Slobozia poartă nu- 

mirea de Crivaia-Mare. 

Crivăţul, sa, cu 100 locuitori, 
jud. Argeș, pl. Oltul; face parte 

din com. rur. Cuca. 

Crivăţul, sas, jud. Prahova, face 

parte din com. rur. Mănești, 

pl. Tirgșorul. Are o popula: 

ție de 222 locuitori (112 băr- 
baţi şi 1to femei). Locuitorii 

mai numesc acest cătun Gura- 

Crivăţului și Stariţa. 

Crivăţul, va/e, judeţul Prahova,   
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trece prin cătunul Crivăţul, co- 

muna Mănești, pl. Tirgșorul. 

Crivăţul, piriz, jud. Dîmboviţa, 
izvorește * din pădurile şi văile 
dintre comuna Adinca și peni- 

tenciarul Mărgineni, curge la 
vale, prin partea estică a dea: 

lurilor de lîngă Bucşani, intră 

în plasa Ialomița, trece prin 
„comuna Finta și cătunul Băl- 

tița, aproape paralel cu Cricovul, 
curge pe lingă comunele Frasinul 

şi Corneşti și la Cătunul, unde 

este și un pod peste Crivăţ, 

se varsă în partea stingă a 

rîului Ialomiţa. 

Criveleşti, (Valea - Nucului), 
cătun de reşedinţă al comunei 

Trestioara, jud. Buzăi, cu 110 

locuitori și 37 case; de dînsul 

e alipit și căt, Veghiurile. 

Criveleşti, moșie, în jud. Buzăii, 

comuna Trestioara, cătunele Cri- 

velești și Veghiurile. Are 620 

hect., cea mai mare parte teren: 

steril, format din pămiînturi albe, 

şi 27 hect. pădure şi puțină 
arătură ; servă mai mult de iz- 

laz,. 

Criveleşti-Mociarul, zpoşie, în 
jud. Buzău, com. Trestioara, 

cătunul Crivelești. Are pădure 

“puţină arătură, fineaţă, izlaz şi 

livede. Pe dinsa se află lacul 

Mociarul. 

Criveşti, saț, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Strunga, spre 
N. de băile Strunga. Este a: 

șezat pe deal. Are 112 familii, 

sai 537 suflete, din cari 117 con- 

tribuabili; locuesc în 117 case. 

Știă carte 32 persoane. 

Populaţiunea este romînă, a- 

fară de ş familii evrei. Sunt 

160 vite mari cornute. Se lu- 

crează butnăria şi căruţe ordi- 

nare, Are o biserică de zid.
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Acest sat forma mai înainte o 
comună, comuna Criveșşti, cu 

satele Găureana și Movileni. 
Este legat cu orașul Roman prin 
șosea. - 

Criveşti, saz, în jud. Tutova, pl. 

Corodul, com, Vizureni, pe ma- 

lul stîng al rîului Birlad, la văr- 
sarea piriului Birzota în el, spre 
S.-V. de satul Vizureni. Are 
289 locuitori (din cari 44 ştiă 

| carte), locuind în go case. Pă- 
miîntul este mlăștinos. Pe moșia 
Crivești este și gara Tutova. 
Mai e numit şi Bondrea. | 

Criveţeni, malala, face parte 
din oraşul Tecuciii, jud. Tecuciii, 
E situat în partea N.E, a ora. 
șului, pe stinga Birladului, 

Criveţile, com. 7ur., jud. Ilfov, 
pl. Olteniţa. E situată la S.F. 
de București, între valea Bon- 
docul si țărmul drept al riulni 
Argeș, 45 kil. departe de Bu.- 
cureşti. Stă în legătura cu Ra- 
dovanul și Hotarele prin șosele 
vecinale. 

Se întinde pe o Suprafaţă de 
755 hect., cu o: populaţie de 
1695 locuitori, locuind în 322 
case şi 7 bordee. Proprietatea 
e a locuitorilor, cari, din totalul 
moşiei cultivă 655 hect., (37 
sterpe, 40 izlaz “și restul vie). 

Comuna numără 287 contrib., 
cu un budget de 3058 lei la ve- 
nituri și 2988 let la cheltueli. 
In anul 1885 erati 355 contri- 
buabili. 

In comună e o biserică, cu 
hramul Sf. Impărați, deservită 
de 2 preoţi și 3 cîntăreți; o 
școală mixtă, frecuentată de 18 
elevi și 3 eleve, cu întreţinerea 
căreia județul și comuna chel- 
tuesc anual 1330 lei. Localul 
școalei ește sub un acoperămînt 
cu primăria, 

Numărul vitelor mari e de 

  

  

1163 (181 cai şi cepe, 5 armă- 
sari, 704 boi, 226 vaci şi viței, 
9 tauri, 36 bivoli si bivoliţe) și 
al celor mici de 1620 (405 porci 
și 1215 oi). Dintre locuitori 590 
sunt plugari, 3 ai diferite pro- 
fesiuni, 

Arătura se face cu 256 plu- 
guri: 247 cu boi și 0 cu cai, 
Locuitorii ai 254 care şi că- 
ruțe: 229 cu boi și 25 cu cai, 

In cercul comunei e 1 heleş- 
tei, 

Locuitori împroprietăriți sunt 
226 şi neîmproprietăriți 373. 

Comerciul se face de 5 cir- 
ciumari. S'aii stabilit în comună 
3 străini, 

Criveţoaia, /oiană, com. Mihă- 
ești, plasa Oltul-d.-s., judeţul 
Vilcea. 

Crivianul, finină, jud. Dolj, pl. 
Balta, com. Comoșteni, în par- 
tea de V. a comunei făcută la 
anul 1813 de un locuitor anume 
Criva. 

Crivina, Zlasă, jud. Prahova. Se 
mărginește la E. cu pl. Cîmpul, 
de care se desparte printr'o li- 
nie dusă de la N. la S. şi care 
trece pe la E. de comunele: 
Rifovul, Petroşani și Poenari: 
Rali, 

La N. se mărginește cu pl. 
Cricovul, de care se desparte 
printr'o linie dusă pe la N. de 
com. Corlăteşti, 

La V. se mărginește cu pl.. 
Tîrgșorul, de care se desparte 
print'o linie verticală puțin curbă 
la S., şi care trece pe la V. de 
comunele: “Tătărani, Tinosul, și 
Poenari-Burchi, 

La S. se mărginește cu dis- 
trictul Ilfov, de care se des- 
parte prin riul Ialomița, 

Din punctul de vedere ad- 
ministrativ, pl. Crivina se com- 
pune din 18 comune rurale: 

    

  

Bărcăneşti, Băteşti, Brazi, Cor- 
lătești, Crivina, Gorgota, Pie- 
troșani, Poenari-Apostoli, Poe- 
nari-Burchi, Poenari-Rali, Pu- 
cheni-Mari, Pucheni - Mici, Pu- 
cheni-Miroslăveni, Pucheni-Moș- 
neni, Rifovul, Romineşti, Tătă. 
rani şi Tinosul. 

Reședința sub-prefecturei e 
în comuna Pucheni-Mari. 

Cele mai populate comune 
din plasa Crivina sunt Tinosul 
și Poenari-Burchi, iar cele mai 
puțin populate: Brazi, Bărcă- 
neşti, Corlăteşti, Crivina, Poe- 
nari-Rali și Tătărani. 

În general pămîntul acestei 
plăși e şes. Are livezi întinse 
pentru finețe .și produce mult 
griă, porumb, orz, ovăz, rapiţă. 
Terenul e fertil. 

Locuitorii se ocupă excluziv 
cu agricultura și creșterea vite- 
lor. Mare parte din er se înde- 
letnicesc și cu meșteșuguri, pre- 
cum: oale, urcioare, străchini, 
rogojini, cărămide, etc. 

Rîuri principale are Leastul 
și Prahova, i 

Această plasă s'a divizat în 
II parohii, avînd şi g filiale: 

1. Parohia Gorgota, .cu bise- 
rica catedrală Sf. Nicolae, com- 
pusă din cătunele: Potigraful 
și Tunari (Crivina). 

2, Parohia Pucheni-Moşneni, 
cu biserica catedrală Sf. Nico- 
lae, compusă din. căt. Pucheni: 
Miroslăveșşti. 

3. Parohia Brazi, cu biserica 
parohială Sf. Treime, compusă 
din cit. Băteşti. 

4. Parohia Pucheni-Mari, cu 
biserica parohială Sf. Gheorghe 
compusă din cătunele : Pucheni- 
Mici, Odăile, “Moara (Bătești), 
avind ca filială bis. Sf. Voevozi. 

5. Parohia Petroșani, cu bise- 
rica parohiată Nașterea Maicei 
Domnului,compusă din căt. Ro- 

- minești şi Pușcași, avind ca fi- 

lială biserica Sf. Ioan.:
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6. Parohia Bărcănești, cu Budgetul comunei este la ve- milie sunt 182; contribuabili 
biserica parohială Adormirea, 

compusă din cătunul Tătărani, 

avind ca filială biserica Sf. 
Treime. 

7. Parohia Rîfovul, cu  bise- 

rica parohială Sf. Nicolae, com- 

pusă din căt. Mălăeşti, Antofi- 
loaia, Moara-Domnească, Buchi- 

lași, Goga şi Berceni-d.-j. (Ber- 
ceni), avînd ca filiale bisericile 
Intrarea-în-Biserică și Sf. Ni- 

colae. 

$. Parohia Crivina, cu  bise- 

rica parohială Sf. Impărați, com- 
pusă din cătunele: Poenari-A- 
postoli și Poenari-Vechi, avind 
ca filiale bisericile: Adormirea 

și Sf, Nicolae, 

9. Parohia Poenari-Rali, cu 

biserica parohială Adormirea. 
10. Parohia Poenari-Burchi, 

cu biserica parohială Adormi- 

rea, compusă din cătunul Podul- 
Văleni, avînd ca filială biserica 

Sf. Voevozi. | 

11. Parohia Tinosul, cu bi- 

serica parohială Sf. Voevozi com- 
pusă din cătunele Predești şi 

Pisculești, avînd ca filială bise- 

rica Sf. Treime. 

„Crivina, corn. rur. și sat, în jud. Me- 

hedinţi,-pl. Blahniţa, la distanţă 

de 39 kil. de Severin. Este si- 
tuată pe cimpie, și la marginea 
Dunărei. Formează comună cu 

mahalalele: Albuleștilor, Drago. 

teștilor şi Bădeștilor, avînd peste 

tot 303 contribuabili, cu 2000 

locuitori, locuind în 361 case. 

Ocupaţiunea locuitorilor este 
agricultura, creșterea vitelor şi 
pescuitul peştelui din Dunăre: 

Pămîntul, de și nisipos, este 

bun. 

Loc. posedă: 68 pluguri, 161 

care cu boi şi 18 căruțe cu cai. 

Are o biserică, deservită de 

1 preot și 2 cintăreţi; o şcoală, 

condusă de 1 învățător și fre- 

cuentată de 38 elevi şi 1 elevă. 

  

  

nituri de 4387 lei și la cheltueli 

de 2120 lei. 

Numărul vitelor în această 
comună este de 2502: 900 vite 

mari cornute, 49 cai, 789 oi, 

760 rimători și 4 bivoli, 

Această comună are o şosea 
care o unește cu com. rur, De- 

veselul, şi mai multe drumuri 

care o leagă cu cele-l-alte co- 

mune vecine şi anume: Crivina: 

Burilă și Crivina-Batoţi. 

De insemnat locuri sunt: Sa- 

durile și Nisipurile, 

Comuna Crivina, care-și trage 

numele de la crivinele ce sunt 

în acest loc, este populată cu 

locuitori întorși din Serbia, ve- 

niți din Craiova, Peri şi din alte 

localităţi, 

„Aci se găsesc adesea, de lo- 

cuitorii Crivineni monede vechi, 

din timpul Impăratului Roman 
Traian. 

Se găsesc urme de zidării 
vechi. 

Crivina, com, rur., jud. Prahova. 

pl. Crivina. 

Pe la anul 1790, această co- 

mună se compunea din 8 mici 
cătune: Creţuleasca, Moşia-Po- 

pilor, Fundeni, Hirlești, Odaia, 

Comăneanca, Satul-Mare și Fi- 

nari, purtind numele moșiilor 

ce posedaseră acele petece de 

pămînt. La anul 1839, Di- 

mitrie Ioanidis, devenind trep- 

tat posesorul acelor porțiuni de * 

pămint, le-a dat numele de Cri- 

vina și Eînari, punînd pe locui- 

tori să-și facă casele la linie. 

Este situată între riul Pra- 

hova şi Cricovul-Sec, la 19 kil. 

departe de capitala judeţului și 

la 7 kil. de a plășei. 

__ Se compune din 2 cătune: 

Crivina şi Finari, avind o po- 

pulaţiune de 793 locuitori (407 

bărbați, 387 femei), în plus 10 

familii de Ţigani. Capi de fa-   

176; case de locuit 176, 

In comună e numai o sin- 

gură biserică, fondată la anul 
1794, de preotul Ghica și ob- 

ştea locuitorilor, cu hramul Naș- 

terea-Maicei-Preciste și făcută 

toată de lemn. La anul 1840, 

proprietarul Dimitrie loanidis și 

soția sa Elena, ai făcut alta de 

zid, tot pe acel loc, orinduind 

a se ţine patru hramuri: Naș- 
terea-Precistei, Sf. Dimitrie, Şf. 

Ghevurghe și Sf. Impărați. E de- 
servită de 1 preot și 2 cîntăreți. 

Locuitorii comunei pe lîngă 

agricultură, se mai ocupă cu 

scoaterea și căratul pietrișului 

din albia riului Prahova, la lo- 

curile numite Balistera, 

In anul 1864, sai împropie- 

“tărit 119 loc. pe moșia d-lui 

Al. Ioanidis, din care li s'a 

dat 228 hect. pămint. Ei ai 

45 cai, 12 epe, 62 vaci, 186 

boi, 301 oi și 47 porci, Produsul 

muncei îl desfac la Ploești și 
gara Crivina, 

Şcoala s'a înfiinţat în comună 
de la 1888. Sa frecuentat în 

1593 de 57 băeţi, din numă- 
rul. de 114 copii (66 băeţi 

48 fete), cu virsta de școală. 

Cu întreținerea personalului se 

cheltuește anual 1080 lei. Știu 

carte 6 bărbaţi și 2 -femei. 

Toată suprafaţa comunei, cu 

izlaz, păduri, pămînt de muncă, 

e de 800 hect, 

Se cultivă gîndaci de mătase. 
Sunt 100 stupi. 

Pămîntul e bun. Livezile daii 
pănă la so care de fin, 

Comerciul se exercită de un 
cîrciumar și un hangiii. 

Veniturile comunei se urcă 
la suma de 2551 lei şi chel- 
tuelile la suma de 2181 lei. 

Tot teritoriul comunei e' o 
întinsă cîmpie, udată la N. de 
riul Prahova şi la S.-E. de Cri- 
covul-Sec.
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Se mărginește la E. cu co- 
munele Potigraful și Comănean- 
ca; la V. cu Poenari - Rali și 

Tinosul; la S. cu Poenari-Apo- 
stoli şi Gorgota și la N. cu 

com. Pucheni-Mari. 

Crivina, saf, în jud. Ilfov; face 

parte din com. rur. Țigănia- 

Crivina, pl. Sabarul. Este si- 
tuat la V. de Țigănia, coprins 
între riul Argeșul și riul Ră. 

stoaca. 

Are o populaţie de 523 lo- 
cuitori. Suprafața lui e de 203 
hect., proprietatea însurățeilor, 
din care aceștia cultivă 161 
hectare (7 sterpe, 1 vie și 34 
izlaz). Comerciul se face de 1 
cîrciumar. 

Sunt 259 vite mari și 82 vite 
mică. - 

Crivina, stație de dr. d. f., ju. 
dețul Prahova, plasa Crivina, 
com. Poenari-Rali, pe linia Bu- 
curești-Ploești, pusă în circula- 
ție la 13 Sept. 1872. Se află 
între staţiile Periș (9.8 kil.) şi 
Prahova (5 kil.) Inălţimea d'a- 
supra nivelului mării de 113".97. 
Venitul acestei staţii pe anul 
1596 a fost de 67676 lei, 1ş 
bani. 

Crivina, fa/tă, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-d.-mj., com. Drănicul, în 
Valea-Crivinei. 

Crivina, dea, în jud. Dolj, pl. 

Jiul-d.-mj., com. Drănicul. Are 

o înălțime de aproape 20 m. 

Crivina, /oc step, în jud. Te- 
cuciii, com. Lieşti, unde a fost 

satul Şerbănești. Se întinde pe 
coasta Birladului pănă la me- 
deanul Ursarilor, avînd o lun- 

gime de 200 m. şi o lățime de 
100 m. 

Crivina, moşie a statului, în ju-   

dețul Prahova, pendinte de mă- 

năstirea Gorgota, care, pe pe- 
riodul 1886—93 s'a arendat cu 
14250 lei anual. Această moșie 
s'a vindut. 

Crivina, ovi/ă, în jud. Dolj, 
plasa Jiul-d..j., com. Piscul, pe 
lingă care trece limita de V., 
către proprietatea Coroanei, din 
această comună, 

Crivina, fure, în jud. Mehe- 
dinți, pl. Blahnița ; ţine de com. 
rur. Crivina. 

Crivina, pichet de graniță, în 
jud. Mehedinţi, pe marginea 
Dunărei, lîngă com. rur. Crivina. 

Crivina, rîză, jud. Dolj, pl. Jiul- 
de-Mijloc, com. Drănicul, pe 
proprietatea Drănicul. Dintr'însa 
se scot pietre de construcțiuni. 

Crivina, numire. generică dată 
Zădurilor de pe malul riului 
Buzău, jud. Buzău. 

Crivina, va/e, în jud. Dolj, pl. 
Jiul-de-Mijloc, com. Drănicul, în 
care se află balta -cu același 
nume. 

Crivina-Căpăţineşti, pădure, în 
jud. .Buzăă, com. Mărăcineni, pe 
moşia Căpăţinești.. Are şo hect. 

din care puțin izlaz. 

Crivina-Cilnăul, pădure a sta- 
tului pendinte de schitul Gă- 
vanul, în jud. Buzăă, com. Zi- 

lișteanca, are 2 hcct. 

Crivina - Mărăcineni, pădure, 

în jud, Buzăii, com. Mărăcineni, 

pe moșia Mărăcineni. Are 147 

hect. 

Crivina - Oltețului, /oc îso/at, 
jud. Vilcea, pl. Mijlocul, com. 
Gănești, 

  

  

Crivina- Potoceni, Pădure, în 
jud. Buzău, com. Mărăcineni, 
pe moşia Potoceni. Are 41 hect. 

Crivina-Scurteşti, pădure a sta- 
tului, în jud. Buzăă, com. Scur- . 

„teşti, de 50 hect.; s'a dat în- 
surăţeilor. 

Crivina-Şeineasca, Pădure, în 
jud. Buzăă, com. Săgeata, căt. 
Șeineasca, proprietate a statu- 
lui, pendinte de Episcopie. Are 
aproape 40 hect., din care 18 
hect. plopi, restul lemne albe. 

Crivina şi Ulmi, pădure a sta- 
tului, pendinte de Episcopie, în 
jud. Buzău, com. Simileasca, 
căt. Bănceasca. Are 18 hect, 

Crivina şi Ursoaia, pădure a 
Statului în jud. Buzău, com. 
Rușiavăţul. Vezi Ursoaia. 

Crivina - Tăbăreşti, pădure a 
Statului, pendinte de Mihaiă- 

Vodă, în jud. Buzăiă, com. Tă- 
băreşti. Are şo hect, 

Crivineni, că. al com. Pătirlagi, . 
jud. Buzăii, cu 20 loc. şi Gcase. 
Are sub-divizia Malul-Alb. E 
alipit de căt. Cringul. 

Crimpoaia (Ghioca), cop. rur., - 
jud. Olt, pl. Șerbănești, situată 
pe amindouă malurile piriului 
Dorofeiul, la o distanță de 26 
kil. de capitala județului şi la 
5 kil. de reşedinţa plășei. 

Se compune din trei cătune: 
Ghioca, Vătaşi şi Cotorca. Are 
1805 locuitori, din cari 351 con- 
trib.; locuesc în 322 case şi 38 
bordeie, 

Comuna e vechie. Mai înainte 
era cunoscută numai cu numele 
de Ghioca, după numele unui 

. Ghioca, ginere al Banului Bălă- 
ceanu. Unii susțin că Ghioca a 

fost nepot al Doamnci Stanca,
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soția lui Mihaiii-Viteazul, pri- 

ma proprietară a acestei moșii, 

din care aceasta dărui o parte 
nepotului săi Scarlat Ghioca 

și alta călugărilor ; această 

parte se numește și azi Călu- 

găreasca. 

Această versiune se apropie 

mult de adevăr, de oare-ce 

proprietarii de aci posedă o o. 

colniță vechie a lui Mihaiă-Vi- 

teazul, care limită toate moșii- 
le vecine. Măgura, numită Mi-: 
haiii-Vodă, de pe malul drept 

al Vedei, desparte moşia Ghim- 

peţeni, foastă a lui Mihaiii-Vi- 

teazul, de moşia Ghioca. Așa 

se vede din numita ocolniţă. 

Mai spun bătrînii că Scarlat 

Ghioca și Doamna Stanca erai 

rude ale Banului Bălăceanu. 

Locuitorii sunt Romîni și în 

special se ocupă cu agricul- 
tura. Sunt și 10 Bulgari gră- 

dinari, 6 Greci comercianți, 

şi 8 familii de Ţigani-fierari, 

lăutari, etc. Sunt în comună: 

3 cojocari, 3 timplari, 5 fierari, 
3 cizmari și 1 zidar. 

S'aii împroprietărit 251 lo- 

cuitori cu 948 hect. Ii posedă: 

168 cai, 185 epe, 552 boi, 431 

vaci, 7 bivoli, 3000 oi, și 295 por: 

ci. Producţiunile muncei lor le 

desfac la tirgurile din Slatina 

și Roșiori-de-Vede, 

Suprafața comunei e de 2623 . 

hect. In raionul săi sunt 2 mori 

de aburi; ciîte-va clădiri mai 

însemnate și o biserică, cu hra- 

mul sf. Nicolae și sf. Gheorghe, 

zidită la 1838 de Gheorghe 

Și soția sa, Maria Ghiocheanu, 

Ion Drăghiceanu, ete. Portre- 

tele lor sunt zugrăvite în bise- 

nică. E deservită de 2 preoți, 

2 cintăreţi și 1 paracliser, plătiţi 

de comună și de locuitori, prin 
învoeli particulare. 

Școala există aci de la 1843, 

din timpul Domniei lui Bibescu- 

Vodă, însă a funcţionat nere- 

68495. Sfarela Dictionar Geograjte. Pol. 7], 
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gulat, cu întreruperi, pănă la 
1848.: Mai regulat funcţionează 

de la 1837. 

Știii carte 70 bărbaţi şi 15 
femei, 

In anul 1892 — 93 școala 

a fost frecuentată de 66 copii 

(65 băcți şi 1 fată), din numă- 

rul de 206 (132 băcţi și 74 

fete), cu etatea cerută de școală. 
Cu întreţinerea ci, statul chel- 

tueşte anual 1212 iei. 

Gindaci de mătase daii în 
termen de mijloc 60 kil. mătase. 

Stupi se numără pănă la 100. 

Cinepei, căreia-i priește mult 

pămîntul, i se dă o cultură mai 

întinsă de cîtinului. Cultivarea 

„cerealelor se ridică la 81480 

hectol. gri, 54320 hectol. po- 

rumb, 27160 hectol. orz, 4000 

chil. fasole, ş0o chil. linte. Ra- 

pița se cultivă în mată cantități, 

dar rare-ori izbutește, sai din 

cauza secetei, în timpul semăna- 

tului, saii din cauza gîndacilor, 
cari o distrug, mai ales primă- 
vara, 

Comerciul se face de ş cir- 

ciumari,. 

Veniturile comunei se urcă la 

“suma de 5205 lei și cheltuelile 

la ș1qr lei. 

Crîmpoaia e străbătută de şo- 

seaua judeţeană Slatina-Roşiori, 

care o leagă la N.-V. cu Șer- 

bănești d.-j. și la S.cu Titulești, 

In comună mai sunt și alte re- 

țele de șosea comunală, în legă- 

tură cu cea județeană. 

Prin centrul ci curge, de la 

N. la S. piriul Dorofeiul, pe 

care sunt 3 herăstraie. In el 
se varsă Brăneasa. 

La N., com. se învecinește 

cu com. Florul, de care se separă 

printr'o cîmpie întinsă, ondulată 

de mai multe dealuri și udată 

de cite-va vălcele. Pe virful unuia 

din aceste dealuri, cel mai înalt 

dintre ele, cam la NE, şi nu 

departe de Vedea, se află ru-   
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inele unei cetăți, numite Maga.- 
zia, Locuitorii o mai numesc și 

Cetatea-Tătarilor. La N.-V., e 
o movilă numită Movila-lui-Ren- 

tea și o vălcea, numită Valea- 
Strimbă. 

La E., se întinde o cimpie 

ondulată de dealuri, pănă în 

Vedea. In virful unui deal de 

lingă Vedea se află măgura 

Mihaiti- Vodă, care servă de ho- 

tar între moșiile Ghioca și Ghim- 

pețeni, din Teleorman. La S. 
se învecinește cu com. Titulești, 

căt. Ungurci. Aci se află o 

vălcea numită Gura-Boului. La 

V. se întinde cîmpia Boianul, 

ondulată de dealul Cotorga, sur- 

pătura Zidul - Grecilor, Valea- 

Caselor și altele, , 

Pămîntul de cultură e în genere 
şes, avind cite-va dealuri şi văi 

de o fertilitate mijlocie. 

Crîmpoaia, dea/, în raionul co- 
munci Crimpoaia, pl. Şerbăneşti, 

jud. Olt, pe care se cultivă şo 
arii vie, 

Crimpoteni, saţ, jud. şi pl. Ar- 

geșul ; face parte din com. rur, 

Vălcelele. Are 130 familii, sati 

420 suflete; o biserică cu hra: 

mul Cuvioasa Paraschiva, de- 

servită de un preot și un cîn- 

tăreţ; o şcoală primară rurală. 

Crîngaşi, sat, jud. Dimboviţa, pl. 

Ialomița, căt. com. Bolovani. 

Cringaşi, sat, judeţul Ilfov ; face 
parte din com. rur. Roșul, pl. 

Znagovul. Este situat la N.-I:, de 

Roșul, pe valea Bonga. 

Se întinde pe o suprafață de 

338 hect.; cu o populaţie de 

63 locuiteri. 

Statul are 286 hect. şi însu- 

răţeii ai 102 hect. Statul cultivă 

prin arendașii săi 200 hect, și 

rezervă, pentru fineţe, 37 hect. 
Are'o biserică, cu hramul 
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Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreţ. Numărul vitelor 
mari și mici e de 80. 

Comerciul se face de 1 cir. 
ciumar, 

Criîngeni, com. rur., în jud. Te- 
leorman, pl. Călmățuiul. Este 
situată în valea unde se îm. 
preună amîndouă braţele ale 
văei Călmățuiului și unde înce- 
pe a curge piriul cu același 
nume, 

Din trei părți este înconju- 
rată de dealuri mici, de asu- 
pra cărora se întinde cîmpia, 
mai ales aceea a Comancei, în- 
tretăiată de cîte-va vălcele, prin- 
tre cari cele mai însemnate 
sunt: Valea-Trifului, la N., spre 
jud. Oltul; Valea - Tacului, la 
S.-V., spre Miîndra ; valea Pi- 
țuri, la S.-E., spre Dorobanţul 
şi Valea-Ciorii, care începe des- 
pre com. Poiana, jud. Olt şi se 
termină în marginea satului, în 
valea Călmăţuiul. 

Sunt şi mai multe lacuri, cari 
vara seacă; cele mai însemnate 
sunt: Lacul-Burdufului, la S.-E. 
comunei, hotar cu com. Doro- 
banțui; Balta-lui-Caragea; Lacul- 
cu - Cărbuni, tot spre comuna 
Poiana, din jud. Olt, 

Se mărginește pe de o parte 
cu moșiile Plopi - Slăvitești și 
Dorobanţul ; la E., cu mușia 
Băseşti a statului; la N., cu mo- 
șia Mihăești din com, Mihăești- 
d.-j., din jud. Olt și cu moşia 
Gilmeele din com. Poiana, din 
același judeţ. 
“Distanţa de la Roșiori este 

de 18 kil.; de la reședința ju- 
deţului este de 27 kil.; de la 
Alexandria, de 52 și de la Sla- 
tina, de 64 kil, 

Suprafaţa comunei este de 
5688 hect., din cari 4560 mo- 
șia proprietarului, arabilă, im- 
preună cu 800 hect. pădure; 
1005 hect, proprietățile a 270   
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locuitori împroprietăriți după 
legea rurală și 122 hect. vii, 

Are o populaţie de 462 fa- 
milii, saii 1793 suflete. 

Sunt 370 contribuabili, 
Vire sunt 5919 capete, din 

cari: 338 cai, 1297 vite mari 
cornute, 3610 vite mici şi 674 
porci. 

Budgetul comunei este de lei 
8800, bani 7 la venituri și de 
lei $738, bani 21 la cheltueli, 

Are o școală, condusă de un 
învățător și frecuentată de 43 
elevi; o biserică, deservită de 
2 preoţi și 2 cîntăreți. 

L.ocuința proprietăţei este fru- 
moasă, pe dealul despre S. al 
comunei; are o magazie pentru 
producte, remize pentru maşini 
şi unelte agricole, precum şi o 
grădină cu tot felul de pomi 
roditori şi o vie. 

In comună sunt şapte cir- 
ciumi. Tirguri se ţin de șase 
ori pe an, la cei 40 de Muce- 
nici, la Florii, la SE Gheorghe, 
la Rusalii, la Sf, Ilie şi la Sf, 
Maria, 

Productele moșiei se trans- 
portă parte prin gara Troianul, 
parte, cu carele, la Turnul-Mă. 
gurele. 

Căile de comunicație sunt: 
spre com, Băsești şi de acolo 
la Roșiori, 

In partea de V. a comunei 
se află drumul. numit al-Oii, 
care porneşte de la munte și se 
coboară spre Dunăre, luînd di- 
recțiunea de-alungul moșiei Do-, 
robanţul. 

Comuna Crîngeni este încon- 
jurată de multe măguri, din cari 
unele sunt importante, ast-fel: 
Măgura-Tacului de-asupra văei 
cu același nume şi Măgura-Sal- 
cimului, la S.-V., spre comuna 
Plopi - Slăvitești. Inălţimea lor 
variază între 5—8 m, și oco- 
lul lor de la 20—40 m. 

Cringeni este un sat vechi. 
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A făcut parte din județul Olt, 
plasa Marginei, pănă la anul 
1536. Tot în această plasă îl 
vedem trecut în catagrafia sa- 
telor, în urma reformei lui Ma- 
vrocordat. 

De la 1836, a trecut la plasa 
Călmăţuiul, apoi la a Călmă- 
țuiului unită cu Marginea. 

Vechimea satului Cringeni se 
poate vedea și din diferite nu- 
miri de fintîni și măguri cari 
figurează și prin acte vechi de 
hotărnicie. Vatra satului nu era 
însă pe locul unde se găsește 
astăzi, ci puţin mai spre N., pe 
locul numit Balta- Lungă. Lo- 
cuitorii aii fost nevoiţi să pă- 

răsească vechiul sat din cauza 
stabilirei aci a unui turc bogat 

anume Mahmut, după care și-a 

luat numirea atît măgura cit și 

cringul cunoscut în această par- 

te sub acest nume, Acest Mah- 

mut se mutase aci cu toată 

gospodăria şi slujitorii lui; avea 
turme de oi, vii și moșie. 

Locuitorii din vechiul sat al 

Cringenilor, îngroziţi de prădă- 
ciunile acestui om, S'aii sta: 

bilit pe locul numit Balta-Lungă, 
unde aii mai venit și o seamă 

de Bulgari, dimprejurul Poradi- 
mului, refugiați tot de groaza 

Turcilor, şi ai format cu toții 

Satul cel noi unde se află şi 

astăzi com. Cringeni. 
Din această amestecătură a 

rezultat că are și astăzi două 

mahalale deosebite: Făcăleți, 
populate de Romini și cea-l'altă, 
Balta-Lungă, populată de Bul- 
gari, cari şi-au păstrat limba, 
portul și obiceiurile; de ciţi- 
va ani, grație instrucțiunci și 
serviciului militar, aă început 
a se asimila cu elementul ro- 
min. 

Cringeni, saț, în jud. R.-Sărat, 

pl. Marginea-d.-j., căt. comuni 

Măicănești. Inainte se. numea
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"Mărăcini-de-la-Crîng, din pricină 

că locul pe aci era plin de mă- 

răcini. Este așezat la E., în 

cimp, la ş kil. spre E. de căt. 

de reședință, Bolboaca. :Are o 

întindere de ş hect., cu o po- 

pulație de 9 fam., saii 36 suf, 
„din cari 9 contrib. Ştii carte 
'12 persoane. 

Cringeni, foc arabi], jud. Tecucii, 

com. Lieşti, pl. Birlad. E situat 

pe proprietatea. d-lui Gheorghi- 

ade. Poartă această numire, pen- 

tru că înainte pe aci a fost un 

colț din pădurea Hanul-Conachi. 

Crîngeni, moșie, jud. Teleorman, 

pl. Călmăţuiul. A fost propric- 

tatea familiei Slătineanu din Bu- 

cureşti şi prin vinzare a trecut 

asupra d-lui Constantin Mihail. 

Cringeni, pădurice, jud. Tecuciii. 

E situată în com. Lieşti, la E, 

de pădurea ianul-Conachi, pe 

teritoriul satului Șerbănești, pro- 

prietatea d-lui Gheorghiade. 

Crîngueşti, ma/ala, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Blahniţa; ţine de 

com. rur. Vinjul-Mare. 

Crîngul, cătun, al com. Pătărlagi, 

jud, Buzăii, cu 450 loc. şi I04 

case. Are sub-divizia Sub-Cetate. 

De dinsul se alipește şi cătunul 

Crivineni. 

Criîngul (Crîngul-Ghicăi), sa, 
jud. Ilfov ; face parte din com. 

rur. Crîngul-Fundulele, pl. Mos- 

tiştea. Este situat la IE, de Fun- 

dulele, pe malul drept al văci 

Mostiştea. 

Se întinde pe o suprafaţă de 
1545 hect., cu o populaţie de 

$5 locuitori. 

D-l C. Stoenescu aregoo hect. 

şi locuitorii 645 hect, Proprie- 

tarul cultivă 700 hect. (25 sterpe, 

100 îzlaz și 75 pădure). Locui-   
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torii cultivă 495 hect. (75 sterpe 

și 75 izlaz). 

Are o biserică, cu hramul Sf. 

Spiridon, deservită de 1 preot 
și 1 cîntăreț; 2 heleștaie și 1 

maşină de treerat cu aburi. 

Comerciul se face de 1 hangiii. 
Numărul vitelor mari e de 

129 şi al celor mici de 279. 

Crîngul, sat, jud. Tutova, plasa 
Tirgul, com. urb. Birlad, spre 

V. de reședința comunei. A- 

cest sat formează despărțirea a 

V-a a orașului Birlad. Se cul- 

tivă aci viea pe o suprafață de 

143 hect., din cari 11,25 hect, 

nelucrătoare. 

Cringul, pădure, de 178 hect., 

jud. Buzăi. E situată în mar- 

ginea de S.-V. a orașului Buzăii. 
Servă ca loc de plimbare al o- 

rășenilor,. In vechime făcea parte 

din marele corp al pădurci Fră- 

sinetul și purta în specie nu- 

mirea de Braniștea. 

Inainte 'cu 400 ani se afla pe 

aci, între riul Buzău şi pe te- 

ritoriul comunelor Maxenul și 

Scurteşti, o vastă pădure, nu- 

mită Frăsinctul și care nume îl 

mai păstrează şi azi pilcul de 

pădure din com. Simileasca, nu- 

mit Frasinul. 
Radu-cel-Mare, înfiinţind E- 

piscopia Buzăului, în 1496, gă- 

sește. cu cale a-i dărui din a- 

cest mare masiv, o porţiune de 

600 pogoane, ce forma un corp 

separat, numit pe atunci Bra- 

niştea şi căruia îi zice acum 

Crîngul. 
Paisie, consacrat Episcop al 

acestei diocese, de Sf. Patriarh 

Nifon şi care o păstorește de la 
-1496—1526, primind această do- 

națiune, nu o putu poseda în 

mod liniştit, căci locuitorii din 

Tirgul-Buzăului și satele vecine 

îi călcai hotarele și îi tăiaii tu- 

fele.   
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Probă despre aceasta avem 

condica Episcopiei Buzău, înfiin- 
țată de. Episcopul Dosofteiii şi 
unde sunt trecute mai toate ac- 

tele de danie şi procesele acestei 

sfinte Episcopii. 
În această condică, la fila 79, 

iată ce găsim: 

«Episcopul Paisie, neputind 

stăpîni în pace această pădure, 
se plinge Domnului Țării, Radu 

de la Afumaţi, care în anul 
1524, Aprilie 7, dă următorul 

hrisov: 
«Cu mila lui Dumnezeii, Io 

Radu- Voevod şi Domn scrie 

Domnia mea judeţului și celor 12 

Pirgari, din orașul Domniei mele 

de la tirgul Buzăului şi aşa vă 

grăcse Domnia mea, că în ceas 

ce veţi vedea această carte a 

Domniei mele, voi în acel ceas 

să mergeţi împreună cu Părin- 

tele Episcop, chir Paisic, în Bra- 

niște, să căutaţi ver pe unde a 

dat răposatul Radu-Voevod, a- 

şişderea şi acum să umblaţi prin 

Branişte, să însemnați ver pe 

unde a ținut Părintele Episcop 

înainte și acum să fie volnic 

Părintele Episcop să-și apere 

Braniştea și niminca să nu fie 

volnic a intra în Branişte de a 

tăia, pentru că acel om, ce va 

tăia, Părintele Episcop să fie 

volnic a-i face lui dojană şi pe- 

deapsă și într'alt chip să nu fic, 

după zisa Domniei mele». 
Ispravnicul Vlaicu, mare Lo- 

gofăt, a fost în specie însărci- 

nat cu aducerea la îndeplinire a 

acestui hrisov. 
Episcopia, acum, de şi împu- 

ternicită în drepturile sale, dar 

tăiatul pe furiș nu se ostia, re- 

clamele nu încetaii și chiar de 

pe atunci oamenii Domnici con- 

sideraii pe locuitorii circumve- 

cini ai acestei păduri de 'cci 

mai mari hoți, de oare-ce nu 
ascultai de nici o poruncă dom- 

nească, De acest ponos, pe drept
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saii pe nedrept, se bucuraii nu 
numai locuitorii săteni, ba și 

"unii din boeri, căci dintr'un 
hrisov din 1571 Februarie, ve- 
dem că: 

Alexandru-Vodă pune pe Stan 
logofătul să scrie, chiar în sche- 
iul ostei, ispravnicului din Bu- 
zăii, Radu Logofătul, să bage de 
seamă ca nu numai tîrgoveții, 
dar nici chiar Clucerii să nu se 

„mai atingă de acel crîng cu 
tufe. Totuși această posesiune 
a Episcopiei nu încetă de a fi 
călcată. 

In fine Constantin Vornicul, 
în 1706, scrie lui Caloian căpi- 
tan ot Buzăi, iusbașilor, ceau- 
șilor și tuturor călăreților (per- 
sonalul polițienesc de pe atunci) 
ca să privigheze şi să înceteze 
de a se mai tăia tufele Episco- 
piei din Braniște. 

Dar această poruncă este în- 
tîmpinată de o reclamaţie a tir- 
goveţilor, dată Domnului Con- 
stantin Brincoveanu, prin care 
cer, ca tufele să fie tăiate saă 
rărite, de oarece sa ascund 
hoţii în această Braniște și ni- 
meni nu poate fi sigur de viaţa 
sa în localităţile din împrejurime. 
Această reclamă face pe Con- 
stantin Brincoveanu să dea tot 
în acel an, 1706, un alt hrisov, 
fie peatru a pune capăt. plinge- 
rilor Episcopilor, fie că perico- 
lul indicat era real, prin care 
ordonă a lăsa în pace pe tir- 
goveţi de a tăia, însă numai să 
rărsască, dar nu să extermine. 
pădurea. Din aceste vremi și 
pănă azi, lacul din mijlocul crin- 
ului poartă numele de Lacul. 
Hoţilor. 

De aci înainte reclame nu se 
mai văd, ceea ce probează că 
între orășeni și Episcopie se sta- 
bilise un fel de înţelegere, iar 
hoţiile mai încetaseră. 

Ceva mai mult, după 1828 
Cringul devine și un mic loc de   
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petrecere, iar în timpul Dom- 
nici lui Știrbeiii, municipalitatea 
orașului începe să-i facă oare- 
care înfrumusețări, dar șubrede, 
ca tot ce se face pe locul altuia. 
Să nu uităm că tot aci, în anul 
1553, a fost o mică luptă, între 
Turci și Ruși. 

Se vede dar că tendința lo- 
cuitorilor de a alipi orașului a- 
ceastă frumoasă și seculară pă- 
dure; a fost vechie, dar ca nu 
s'a putut realiza, de cît în anul 
1884, cînd a fost cedată de Mi- 
nisterul Domeniilor. 

Crîngul (Ulmii-Vernescului), 
oc îsolat, în jud. Buzăă, com. 
Zărneşti - de- Cilnăul, pe moșia 
Turbureasa. 

Crîngul, moșie particulară, com. 
Verbiţa, plasa Dumbrava-d.-j., 
jud. Dolj. 

Cringul, fădure, în întindere de 
35 hect, proprietatea statului, 
judeţul Muscel. Face parte din 
marea pădure Corbi, plaiul Nuc- 
șoara, formată din 10 trupuri: 
Plăișorul, Preotesele,  Bindea, 
Zănoaga, Papăul, Rusu, Plătica, 
Alunișul, Pădurile și Crîngul, 
avînd toate o întindere de 
17530 hect, 

Crîngul, pădure, situată la ca: 
pul de E. al comunei Perieți, 
pl. Siul-d.-s., jud. Olt, între văl. 
ceaua Vediţa și Oblegul, la S, 
de pădurea numită Cringul-Cer- 
bului. Aceste păduri urmează 
mai ales malul drept al vălce- 
lei Vediţa şi aparțin la mai 
mulți proprietari. 

Crîngul, za/e, com. urb. Urlaţi, 
- pl. Cricovul, jud. Prahova. 

Crîngul-Des (In-), Zoe îcofat și 
mlaştină, în com. Grăjdana, căt. 
Izvoranul, jud. Buzăă, 

  

  

CRÎNGUL-LUI-BOT 

Criîngul-Fundulele, co. rur., 
pl. Mostiştea, situată la [:, de 
București, 32 kil. departe de 
București. 

Se întinde pe o suprafață de 
4970 hect. D-nul C. Stoicescu 
și statul ati 2900 hect. Şi locui- 
torii 2070 hect. Se cultivă de 
proprietari 2130 hect. (205 ster- 
pe; 255 izlaz, 205 pădure și 
restul vie). Locuitorii cultivă 
1495 hect..(250 sterpe, 275 iz- 
laz şi 50 vie). 

Se compune din satele: Crin- 
sul, Fundulele, Gostilele, cu o 
populație de 1160 locuitori, cari 
locuesc în 306 case, 

Comuna numără 266 contrib. 
Are un venit egal cu chel. 

tuelile de 4398 lei anual. In anul 
1885 erati 271 contribuabili. 

In comună suut 3 biserici, de- 
servite de 3 preoți (în fie-care 
cătun cite una); 1 școală mixtă; 
2 mori cu apă; 1 mașină de 
treerât ; 4 heleştaie. 

Numărul vitelor mari e de 
1369 (363 cai şi epe, 503 boi, 
408 vaci și viței, 7 bivoli, 88 
bivolițe), și al celor mici de 
2312 (20 capre, 251 porci, 2041 
oi). Dintre locuitori, 261 plu- 
gari, 4 ai diferite profesiuni, 

Arătura se face cu 264 plu- 
guri: 170 cu boi şi 94 cu cai, 
Locuitorii ai 164 care şi că- 
Tuţe: 90 cu boi și 74 cu caf, 

Locuitori împroprietăriți sunt 
170 şi neimproprietăriţi, 101. 

Comerciul se face de 4 cir- 
ciumari și 2 hangii, 

Crîngul-Ghicăi. (Vezi Cringul, 
sat, jud. Ilfov). 

Crîngul-Hoţilor, petec de pă- 
dure, de 200 hect., în judeţul 
Vlaşca, pe proprictatea statu. 
lui Comoara; depinde de oco- 
lul silvic Ghimpați. 

Crîngul-lui-Bot, pădure, pe te-
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ritoriul com. Tirgșorul-Noii, pl. 

Tirgşorul, jud. Prahova. 

Crîngul-Mare, pădure, în jude- 

ţul Mehedinţi, pl. Blahniţa; ţine 

de com. rur. Vinjul-Mare. 

Crîngul-Popeşti, zrsp de pădure 

a statului, în întindere de 15 

hect., jud. Vilcea, care, împre- 

ună cu trupurile Neagota și Va- 

lea-lui-Neagu (750 hect.) și Plăe- 

țul (20 hect.), formează pădurea 

Romani, situată în com. Hore- 
zul, pl. Horezul. 

Criîngul-Orilii, ziriz, jud. Vilcea, 

C 

pl. Horezul. Se varsă în rîul 

Luncavăţul, în raionul comunei 

Măldărești. 

rîngul-Rău, saţ, jud. Argeș, pl. 

Pitești, pendinte de com. rur. 

Băbana. 

Cringul-Teiului, zpzzre ce se 

C 

mai dă de locuitori căzu 

Tirgşorul-Noii, jud. Prahova. Se - 

crede că i s'a dat această nu- 

mire de la Cringul-de-Tei, în 

marginea căruia s'a așezat pri- 

mele colibe. Acest nume l'a 

purtat oficial pănă la anul 1857. 

rînguleţele, zăzure, cu o în- 
tindere de 120 hect,, jud. Olt, 

situată la N.-V., pe teritoriul co- 

munei Șerbănești-d.-j., pl. Șer- 

bănești, și compusă din cer, tufă, 

arțar, corn şi ulm. 

Cringuleţele, vă/cez, jud. Olt, co- 

muna Mărunţei, plasa Siul-d.-s. 

Crînguleţi, rup din moşia sta- 

tului Netoţi-Trivalea, jud. Te- 

leorman, pe care ai fost îm- 

proprietăriţi în 1880 însurăței 

spornici din comunele de prin 
prejur. E situat într'o vălcea, în 

partea de N.-V. a cătunului Ne- 
toți-d.-s.   
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Crîngului (Valea-), zor, în ju- 
deţul Buzău, com. Jugureni. In- 
cepe din pădurea Nuci-Ghidiei, 

intră pe teritoriul com. Finţești, 

unde ia numele de Finţeasca și 

se scurge în piîrîul Istăul, 

Crîngului (Valea-), zâzure, în 
jud. Buzăii, com. Beceni, căt, 

Mărgăriţi ; are 18 hect. 

Cringului (Valea-), șes, în jud. 
Buzăii, comuna Minzălești, căt. 

Bişteni. E acoperit de fineaţă 

și livezi. 

Crîngului (Valea-), va/e, în ju- 

deţul Buzăiă, com. Beceni. In- 

cepe dela Muchea-Vacii-Cringu- 
lui şi se scurge în Valea-Vacii. 

Crîngului (Valea-), va/e, pe pro- 

prietatea Stănești, pl. Marginea, 

jud, Vlașca, 

Crîngului (Vălceaua-), ză/cea, 
jud. Prahova, com. Teşila, pl. 

Peleșul; curge de la E. spre 

V. şi se varsă în girla Doftana, 

pe malul sting, tot în comuna 

Teşila. 

„Crîngureanca, deal, pe care se 

află vie și pădure, în judeţul 
Muscel, com. Budișteni, pl. Pod- 

goria. 

Crîngureanca, fădure, judeţul 

Muscel, pl. Podgoria, com. Ciul- 

niţa, în întindere de 25 hect,, 

compusă din stejar, fag şi car- 

pen. 

Crîngureanca, făzurice, județul 

Muscel, pl. Podgoria, com. Bu- 

dişteni, în întindere de 10 hect., 

compusă din stejar, fag și plop. 

Cringureanca, zăzurice, județul 

Muscel, pl. Podgoria, com. Le- 

urdeni, în întindere de 15 hec- 

tare.   

CRÎNGURILE 

Crîngurile, com. rur., jud. Dim- 
boviţa, pl. Cobia, E situată pe 

cîmpia numită Cringureni, în a- 
propiere de pîriul Răstoaca, care 

curge în partea de S. a comu- 
neji. Această comună se înveci- 
neşte spre E. cu com. Gura- 

Foii, spre V. cu Valea-Mare, 

spre N.cu Băduleşti şi spre S. 

cu Pătroaia. De Pătroaia se 

desparte prin riurile Răstoaca 
şi Argeșul; de Bădulești, Gura. | 

Foii şi Valea-Mare, prin șoseaua 

naţională București-Pitești, 

In raionul acestei comune este 

un pod, pe apa Răstoaca. Co- 

muna Cringurile se află la o 

mică distanță de Găeşti, spre 

V. Se compune din trei cătune: 
Crîngurile-d.-j., Rătești și Crîn- 

gurile-d.-s., cu o populație de 

1696 loc. Romini. In această 

comună sunt trei biserici și o 

școală. 

Crîngurile, cătun, pendinte de 

com. Strimba, pl. Cilniștea, jud, 

Vlașca. E situat pe coasta dreap- 

tă a apei Neajlovului. Moșia este 

proprietatea Baronului Guillau- 
me, zestraş al d-lui Em. Gră- 

dișteanu. 

Are suprafața rămasă pro- 

prietăței de 620 hect., din care, 

pădure de șleaii și de tufă 120 

hect, S'a dat la 1864 la 49 locu- 

itori o suprafață de 194 hect. A- 

duce un venit anual de 20000 lei. 

Aci este o moară, pe apa 

Neajlovului, cu două pietre, moa- 

ră care se numește Șindrilita. 

Este o biserică, zidită la 1856, 

deservită de 1 preot și 1 das: 

căl. La această biserică, în 1888, 

sa oficiat 18 botezuri, 11 că- 

sătorii şi $ înmormîntări. 
Com. este departe de Bucu- 

rești de 28 kil., iar de Giurgiii 

de 43 kil. Pe moşie trecea o- 

dinioară drumul poștei . între 

Giurgiii şi București. 

Aci este un pisc al dealului
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Neajlovul care are vr'o 4 hect. 
de -pidure de tufan, numită la 
Piscul-Ionești. 

Cringuţa, za/e, jud. Brăila, la 
N.-V. satului Ciocile, în hotarul 
com. Ciocile, despre jud. Buzău. 

Cristanul, «ea/, în jud. Neamţu, 
com. Calul-Iapa, pl. Piatra-Mun: 
tele. E situat pe lîngă satul Iapa, 
în prelungirea dealului Chiliile, 

Cristea, /ac, jud. Suceava, com. 
Stolniceni, în suprafață de ş 
fălci, pe șesul stîng al Siretului. 

Criîșma-Miînzului, dea/, în jud. 
Botoșani, com. Popouţi. Se pre- 
lungește spre E. și intră pe te- 
ritoriul com. Mănăstireni. Nu- 
mele sc zice căi vine de la o 
cîrciumă ast-fel numită, ce se află. 
pe coasta sa de N, 

Crişmei (Dealul-), /ea?, în jud. 
Suceava, com. Dolhasca. 

Crişmei (Pirîul-), firii, în jud. 
Suceava, com. *Dolhasca. Izvo- 
reşte din dealul cu acest nume 

și se pierde pe șesul Siretului. 

Crocurile, dea?, jud. Bacăii, pl. 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul co- 
munci Birsăneşti. 

Croicea, sa/, în jud. Mehedinţi, 

pl. Motrul-d.-j., com. rur. Jiro- 

vul; are 40 case, 

Croici, sat, în jud. Mehedinţi, pl. 

Motrul-d..s., conuna rurală Mă- 

tăsari. 

Croitorari, coastă, jud. Prahova, 

com. Tirlești, pl. Teleajenul. 

Croitorescu, pisc, jud. Vilcea, 

com. Dobriceni, pl. Ocolul. 

Croitori, sa, cu 26'fam., jud.   
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Argeș, pl. Pitești; face parte 

din com. rur. Gălășeşti, 

Croitori, mahala, în com. rur, 
Rudina, pl. Cloșani, jud. Mehe- 
dinți. 

Croitori, mahala, în com. rur. 
Părăușani, pl. Mijlocul, județul 
Vilcea. Aci e reședința comunei. 

Croitori, pisc, jud. Vilcea, com. 

Părăușani, pl. Mijlocul, plantat 

cu pruni, meri, peri, nuci. şi 

cireși. 

Croitori. (Vezi Fintinele, judeţul 
Tutova). 

Croitori, sai Cerneasca, va/e, . 
în jud. Vlașca, ce merge prin 
Pietrești-d.-s. şi dă în Neajlovul. 

Croitorul, ea?, jud. Tecuciii, pl. 
Nicorești. E situat în partea de 
E. a com. Matca. 

Croitorul, zzzor, în jud. Buzău, 
com. Pănătăul, căt. Plăișorul; 
primeşte izvorul Limpede și se 

scurge în Valea-Pănătiului. 

Croitorului (Dealul-), dza/, co- 
muna Preajba, pl. Ocolul, jud. 
Dolj, pe lingă care trece limita 
de N. a comunci, către - com, 

Pieleşti. | 

Croitorului (Piriul-). Vezi Ha- 
lia, jud. Suceava. 

Croitorului (Podul-), podz/, din 
sus de Mălini, jud. Suceava. 

Cropteşti, căzun, în jud. Mcehe- 
dinți, pl. Motrul-d.-s.; ține de 
Sisești-d.-s. 

Croşna, ute, jud. Bacăi, pl. 

Trotușul, com. Tirgul-Ocna, si- 

tuat d'a dreapta Slănicului şi a- 

vind o altitudine de 400 m.   

CROVUL 

Crovul, com. rur., pl. Bolintinul, 

jud. Dimboviţa, situată pe loc 

şes, la S. de com. Titu, între 

riul Argeșul și piîriul Răstoaca. 

Această comună se compune 

din patru cătune: Crovul, Zi- 

dul, Voinești și Miuleşti, cu o 

populație de 3000 locuitori Ro- 

mini. Locuitorii se ocupă cu 

agricultura. În comună sunt 2 

biserici și 1 școală mixtă, con- 

dusă de un învăţător, plătit de 

Stat. Pe apa Răstoaca este nu-. 

mai o punte de trecut cu pi- 

ciorul. Crovul se învecinește 

spre E. cu com. Odobeşti, des- 

părțindu-se prin Răstoaca şi - 
unindu-se prin șoseaua comu- 

nală; spre V., cu com. Fundul- 

Părului, din jud. Vlașca, des- 

părțindu-se prin riul Argeșul; 

spre N., cu Mărunțişul şi spre 
S. cu Potlogi. 

Crovul, căzun, pendinte de com. 
Fundul-Părului, pl. Neajlovului, 

jud. Vlașca, situat pe marginca 

dreaptă a apei Neajlovul, la 

extremitatea de N. a județului, 

spre limita judeţului Dimbo- 

vița, nu departe deriul Argeș, 
sc afli pe proprietăţile Crovul 

și Obislavi, fostă a Mitropoliei, 

cari se arendează împreună cu 

suma de lci 15780 anual. 

Pe această proprietate se gă- 
sesc mai multe petece de pă- 
dure, în suprafaţă totală de 400 

hectare, ce ţin de ocolul silvic 

Cirtojani. 

In 1864 sai împroprietărit 

aci 95 locuitori cu 380 hect. 

Aci e o moară, pe apa Ar- 
gceșului. 

Este la depărtare de 12 Kil, 

de stația de drum de fer Titu, 

de București de 40 kil.; iar de 

Giurgiu de S2 kil. 

Sunt multe pometuri în acest 

cătun și în special prune, din 
care se face rachiii, 

Locuitorii se ocupă mai mult
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cu cărăușitul. Locul este steril 

şi mai mult argil calcaros, pu- 
țin productiv. 

Crovul, căzuu, pendinte de com. 

Copaciul, pl. Călniştea, judeţul 
Vlașca. Moșia este proprietatea 

zestrală a d-nei Mihail Balș, 

: fostă a d-lui V. Gugiu şi fostă 

înainte de 1836 a paharnicului 
Ienache Arion, 

liste situat pe apa Călniştea 

la. mijlocul plășei cu acelaşi nu- 
me, departe de 

Giurgiii de 46 kil. 

Suprafaţa totală a moșiei este 
de 926 hect. 

La 1864 s'a dat la 122 lo- 

cuitori suprafața de 242 hect. 

Are 2 petece de pădure de ste- 
jar în suprafață de ro hect, 

Este o biserică, cu hramul Sf. 

Nicolae, deservită de 1 preot 
și 2 dascăli. Ţine de parohia 
Crovul. 

București și 

Cruce (La-), /oc, jud. Suceava, 

spre S$. şi la'150 m. de mă- 

năstirea Rişca, unde se află și 

acum o cruce despre care tra- 

diția spune că ar fi ținînd locul 

unui fost schit Bogdănești, 

Cruce (La-), loc îsotat, din sus 

de mănăstirea Arnota, nu de- 

parte de marginea unei pră- 

păstii ce dă drept în riul Bis- 

trița, jud. Vălcea. Aci, se zice, 

ar fi fost o cruce mare de pia: 

tră, săpată cu slove, pe carcar 

fi aşezat-o Mateiii Basarab de o- 

dată cu zidirea mănăstirei, dar 

acum vre-o 90 de ani, crucea 

s'a surpat de oamenii cară câu- 
- taă comori și s'a prăvălit în 

vale, unde nu s'a mai găsit, 

Locului aceluia, locuitorii de 

„prin prejur îi zic «La-Comori», 

Cruce (Movila - cu-), movi/ă, 

în com. Luciul, jud. Buzăă, în 

apropiere de moară, 

  

  

Cruce (Movila-cu-), 7007, în 
com. Boldești, căt. -Grădiștea, 

judeţul Buzău, avind o vechie 

cruce de piatră. 

Crucea, sat, în marginea de L:, 

a comunei Sirca, pl. Cirligă- 
tura, jud. Iași, situat pe podişul 

dealului Crucea, pe văile Cru- 

cea şi Tălpăria. Şi-a luat numeie 
de la dealul Crucea. E înfiinţat 

din anul 1879, de la improprie: 

tărirea. făcută de stat însurăţei- 

lor. Are o suprafaţă de 1100 

hect. și o populaţie de 152 fa- 
milii, sai 731 locuitori Romini, 

veniţi de prin diferite localități, 
cu osebite obiceiuri. Are o 

scoală întreținută de comună, 

înfiinţată în anul 1885, și fre- 

cuentată de 23 elevi, 

Numărul vitelor e de 1692 

capete, din cari: 583 vite mari 

cornute, 57: cai, 842 oi şi 210 

rimători. 

Crucea, saţ, pe moșia și în co- 

muna Broşteni, judeţul Suceava, 

trăgindu-şi numele de la cru- 

cea ce se formează prin vărsa 

rea piraielor Crucea şi Bărnă- 

relul, în Bistrița. Așezat pe am- 
bele ţărmuri ale Bistriţei și ale 

piraielor Crucea şi Casti, spre 

N.-V., şi la 22 kil. de satul de 

reședință. Mai înainte Crucea 
cu Cojoci și Chirilul forma o 

comună a parte. 

“Are o populaţie de 139 fa- 

milii, sai 540 suflete (266 băr- 

- baţi şi 264 femei), printre cari 

sunt și 10 ţigani. Contribua- 

bili sunt 108. Locuesce în 150: 

case. În Crucea este o cîrciumă 

şi o băcănie. 

Improprietăriți la 1864 sunt 

12 fruntaşi, 39 pălmași şi 19 

codași, stăpînind 340 fălci, afară 

de cei cu cite 10 prăjini. 

Drum principal e numai cel 

ce duce Ja Broșteni și la Ra- 

răi, și acel ce duce la Dorna,   

dar care e foarte puţin. frecu- 
entat. | 

“Are o biserică de lemn, cu 

hramul Sf. Impărați Constantin 
şi Elena, clădită de M. S. Re- 

gele, la 1880, deservită de pre- 

otul din. Cojoci și o școală ru- 

rală mixtă, condusă de un în. 

vățător, plătit de stat, înfiin- 

țată la 1864 și așezată într'un 

local, făcut danie de M.S. Re- 

gele; e frecuentată de qi elevi. 

La 1803, «Crucea, a clirosu- 

lui din Bucovina, numără 70 

liuzi, cu 732 lei anual» («Uri- 

cariul», de T. Codrescu, vol. 

VII, pag. 255). 

Crucea, fa/tă, pl. Jiul-d.-j., com. 

Grindeni, jud. Dolj, cu întindere 

de 10 pogoane. 

Crucea, dea, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul co- 

munei Birsănești, acoperit în 

parte cu vii. . 

Crucea, deal, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-j., de pe teritoriul co- 

munci Berești. 

Crucea, dra/, jud. Bacău, plasa 

Bistriţa - d.-s., lingă muntele 
Cristoiul. 

Crucea, geaf, jud. Bacăii, plasa 

Tazlăul-d.-s., com. Băsăști, si- 

tuat la N. satului IHăineala. 

Crucea, gea/, jud. Bacăi, plasa 

Tazlăul-d.-s. de pe teritoriul co- 

munei Solonţul; desparte a- 

pele Solonţului de ale Piriului- 
Schitului. | 

Crucea, movilă, jud. Brăila, la 

N. satului Nazirul, tăiată în 2 

de șoseaua Brăila-Focşani. 

Crucea, movilă, jud. Brăila, la 

N.V. de satul Chiscani, aproape 

de șoseaua Brăila-Călărași.
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Crucea, movilă, jud, Dolj, plasa 
Balta, com. Comoșteni, în drep- 
tul căreia este un pod stătător 
de lemn pe riul Jiul. 

Crucea, punct înalt şi cruce, la 
jumătatea drumului dintre băile 
Pucioasa și băile Vilcana, jud, 
Dimboviţa. 

Crucea, dza/, continuarea Dea- 
" lului-Popei, de pe teritoriul satu- 
lui Căuești, com. Roșcani, pl. 
Turia, jud. Iaşi 

Crucea, dza/, numit ast-fel după 
o cruce de hotar ce se află pe 
dinsul. Se întinde pe teritoriul 
satului Onești, comuna Șipotele, 
plasa Babhluiul, județul Iași. 

Crucea, Zea/, se întinde la V. 
spre E., în partea despre N. a 
satelor: Horleștii- Domniței și 
Horleștii-Catolici, comuna Cucu- 
teni, plasa Stavnicul, jud. Iași. 
Pe acest deal sunt viile locui- 
torilor din satele arătate, 

Crucea, ea/, străbate partea de 
N. a com. Gropniţa, pl. Co- 
poul, jud. Iași, în direcțiune 
de la V. la E. Și-a luat numele 
de la o cruce mare de lemn, 
așezată pe dinsul de către un 
proprietar. Pe podișul acestui 
deal se face cultură bogată «de 
cereale, 

Crucea, Joal. Vezi Dealul-Mare, 
pl. Cirligătura, jud. Iași. 

Crucea, oo//ă. (Vezi, Dornei 
(Movila-), com. Belcești, pl. Bah. 
luiul, jud. Iași. 

Crucea, mute, în jud, Mehedinţi, 
pl. Ocolul-d.-s,, pe teritoriul co- 
munci rurale Schela-Cladovei. . 

Crucea, ea/, în jud, Neamţul, 
com, Cirligi, pl. Piatra-Muntele, 
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situat spre S.-E. de satul Cir- 
ligi, în prelungirea dealurilor 
Șerbești. 

Crucea, ea/, în jud. Prahova, 
com. Ceptura, pl. Cricovul. 

Crucea, ea/, cu o vedere fru- 
moasă, între Horodniceni și Ră- 
biia, jud. Suceava. . 

Crucea, pisc, jud. Vilcea, com. 
Dozești, pl. Cerna-d.-j.' 

Crucea, moșie, situată în comuna 
Fundeni, județul Tecuciii. Are o 
suprafață de 241 hect. Este su- 
pusă adese-ori la inundaţiile 
Siretului. 

Crucea, zii, izvorește din dea- 
lul Crucea, com. Sirca, pl. Cir- 
ligătura, jud. Iași și se varsă în 
pir. Obrijanca, din com. Sinești. 

Crucea, ziriz, ce udă satul cu 
același nume, jud. Suceava. Iz- 
vorește de sub Tarniţa și, după 
un curs de peste 4500 metri, 
se varsă în Bistriţa. Are de 
afluent Pirîul - Omului mărit cu 
Piriul-Opiului. 

Crucea, pri, mic afluent al 
Rișcuţei, în com. Bogdănești, 

“jud. Suceava. 

Crucea, poiană, în jud. Muscel, 
com. Cotești, plasa Riurile. 

„Crucea, zad, jud. Brăila, pe unde 
drumul Cazasul-Vădeni coboară 
muchea Baldovinești, la 3/2 kil. 
spre N. de satul Cazasul, 

Crucea, zaf/e, în jud Iași, com. 
Gropniţa, pl. Copoul. Și-a luat 
numele de la dealul ce o for- 
mează; în capătul ci se află un 
iaz numit Lăpătoaia. 

Crucea (Izvorul-), izzor de apă 

    

      

CRUCEA (IZVORUL.) 

minerală, pe teritoriul cătunului 
Sărişorul, com. Șarul-Dornei, pl. 
Muntelui, jud. Suceava. 

Acest izvor important este si- 
tuat între 470 şi 48% latitudine 
nordică și 43% şi 440 longitu- 
dine estică, la o altitudine de 
835 m. d'asupra nivelului mării, 
după datele determinate de d-rul 
Bernad Lendway, directorul In- 
stitutului Chimic Universitar, în 
lucrarea asupra Dornei, din care 
extragem aceste note. 

Izvorul-Crucea își ica naștere 
pe partea riuleţului Sărişorul, 
piscul Șarul, aproape 200 m. 
N.-E. de la gura unei ruine de 
auripigment și realgar, cunos- 
cută de aproape 100 de ani. 

Terenul de aci e cu desăvir- 
şire muntos ; apare, ici-colo, cîte 
un platoă de pășune întrerupt cu 
văi și văişoare și rîuri plutabile. 
Gismentele cari predomină a- 
cest teren sunt gismente arse- 
nicale'de realgar și auripigment, 
cari forma o mină exploatată 
deja pe la 1790 de neindigeni 
şi pusă atunci sub paza unui. 
pichet. de soldaţi austriaci, pen: 
tru a opri lumea profană a lua 
din mineralele arsenifere, fiind 
toxice, 

Comunicaţiunea de la locali- 
tatea Izvorului-Crucea, este ușor 
de efectuat pe jos, călare sai 
cu trăsura în toate direcțiu- 
nile. 

Temperatura aerului la razele 
soarelui +- 35 C. și la umbră 
+- 28 C. Dimineaţa şi seara e 
răcoare. 

Ploile sunt de scurtă durată; 
uraganele și furtunele sunt foarte 
rari. Toamna este mai constan- 
tă; se întinde pănă în Noembrie, 

Grosul masivului de aci, ca 
şi în întreaga regiune din jur, 
este constituit de formațiunea 
cretacee. Un rol important în 
geneza apei aczstui izvor se 
poate atribui în prima ordine



CRUCEA (VÎRFUL-) 

calcarului .jurasic şi, în a doua 

ordine, realgarului. , 

Izvorul-Crucea are scurgerea 

spre E. şi e adăpostit spre 
N.-E. de virful muntelui Șarul. 
De la sorginte și pănă la virf, 

piscul prezintă o diferință de 

altitudine de 78 m. Sorgintea 

'e acoperită cu un tavan de grinzi 

și basinule necimentat, de for- 

mă sferică. 

Apa din acest basin se pre- 

zintă limpede, încoloră, cu e- 

fervescența spontanee, emanînd 

numeroase bule de un gaz în- 

color şi inodor. Gustul apei este 

pronunțat, dar plăcut, acrișor 
şi înțepător, de loc amar, nici 

stiptic, dar slab sălciii. Reacţi- 
unea asupra turnesolului este 

pronunţat acidă. Expusă influ- 

enţei aerului ambiant, în un loc 

deschis, se observă, după un timp 

mai îndelungat, o opalescență, 
iar pe fund se depune un pre- 
cipitat floconos de o coloare 

portocalie, compus din arseniat 

și fosfat de fier peroxyd. 

Densitatea apei acestui izvor 

este de 1,00481 (făcută cu pic: 

nometru), temperatura apei fiind 

de 4- 7 R. și a aerului ambiant 
de + 8 pănă la 10C. 

In urma determinărilor şi a 

dozărilor efectuate, d-rul Bernad 

a ajuns la convingerea că apa 

Izvorului-Crucea este o apă ga: 

zoasă (bicarbonată), alcalină-ar- 

senicală. 

Debitul izvorului în 24 de 

ore întrece 28000 litruri. 
Apa vine dintr'o adincime de 

peste 180 m. Această geneză. 

garantează o durată lungă iz- 

vorului, o emerginţă abondentă, 

chiar profuză. 

Crucea (Virful-), 2î7/ ge deal, 
situat la N. de cătunul Bogdă- 

nești, com. Gornetul-Cuib, pl. 

Podgoria, judeţul Prahova, aco- 

perit cu pădure. Sa numit ast- 
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fel, pentru-că pe lingă acest virf 
fiind trecătoare la Poiana-Capa- 
ciului (comuna Opăriţi), s'a pus 

pe dinsul în semn, o cruce. 

Crucea-Brăcăci, localitate, din 

comuna Păcureți, pl. Podgoria, 

jud. Prahova, unde gîrla Tur- 

bure se unește cu pir. Sărăţelul. 

Crucea-Danciului, pzo07î/ă, jud. 
Brăila, la sudul comunei Ulmul. 

Crucea-de-Copaciii, /oc, în jud. 

Mehedinţi, pl. Motrul-d.-j., pe 

teritoriul com. rur. Strehaia, 

Crucea-de-Jos, com. rur., în jud. 

Patna, pl. Zăbrăuţul. 

Comuna Crucea-d.-j. este si- 
tuată pe podişul format din 
malul Șușiţei și se întinde a- 

proape pănă în tîrgul Panciul. 
Distanța comunei de reșe- 

dința sub-prefecturei e de „1j 

kil., îar de capitala judeţului 

de 27!p kil. 
Marginile acestei comune sunt: 

„la N. Panciul; la S., Șuşiţa, 

care o desparte de com. Țifești ; 

la N.-V., comuna Crucea-d.-s.; 

iar la V. piriul Șușiţa, care o 

desparte de com. Clipicești. 

Comuna Crucea-d..j. se com- 

pune din cătunele Crucea-d.-j.; 

Dumbrava şi Satul-Noă. 

Populaţia comunei, după cel 

din urmă recensimînt, e de 401 

familii, sai 1493 suflete (763 bărb. 

şi 730 femei). Această populaţie 

se împărțea ast-fel: 697. neîn- 

-suraţi (358 bărbaţi și 339 fe- 
mei), 700 însuraţi, 94 văduvi 

(54 bărbaţi și 40 femei); 1479 
Romiîni și 14 de diferite națio- 

nalități; 1479 ortodoxi și 14 
mozaici; 302 agricultori, 1 me- 

_seriaș, 10 comercianți, 12 avînd 

profesiuni libere, 130 muncitori 

şi 57 servitori. 

Știi carte 225 persoane (200 

bărbaţi. şi. 25 femei). .   

CRUCEA-DE-JOS 

Numărul caselor de locuit e 

de 455. 
Este o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, în cătunul 

Crucea-d..j. și una filială, cu hra- 
mul Sf. Nicolae, în satul Dum. . 

brava, Satul-Noi face o parohie 
a parte, avind o biserică paro- 

hială, cu hramul Sf. Ioan. 

Contribuabili sunt 411. 

Budgetul comunei, pe anul fi- 

nanciar 1893—94, a. fost la ve- 

nitură de 9299,69 lei și la chel- 

tueli de 9201 Iei. 
Vite sunt 1586, din cari: 

406 boi, 103 vaci, 57 cai, 666 

oi, 66 capre și 288 porci. 

“Ta anul 1893 sa cultivat 

1147.50 hect. vii, care aii produs, 
33867 hectol. vin, în valoare de 

893,041 lei. | 

Sunt 106 stupi de albine. 

Stabilimente: 7 de băuturi 
spirtoase, 1 pescărie, 1 brin- 

zărie, 5 măcelării, 4 fierării, 37 

fabricanți de rachiii și 9 co- 
mercianţi diferiți. 

Circulaţiunea în comuna Cru: 

cea-d..j. se face prin şoşeaua 
comunală Panciul- Podul - Șuşiţa 

și prin șoseaua Panciul-Mără- 

șeşti, punînd comuna în legătură 

cu stațiunea căci ferate Mără- 

șești, 

Crucea-de-Jos, căzu, în jud. 

Putna, com. cu același nume, 

pl. Zăbrăuţul. Este situată pe 

podișul format din malul Șu- 

șiței. 

Are o biserică parohială, cu 

hramul Adormirea, pentru care 

comuna cheltuește anual 100 le. 

Crucea-de-]Jos, moșie a statului, 

pe teritoriul comunei cu același 

nume, jud. Putna. A fost aren- 

dată cu 4757 lei anual, în 1885. 

Aparţinea mănăstirei Bogdana. 

Acum moșia a fost parcelată în 

32 loturi și vindută țăranilor 

conform legii din 1889. Supra- 
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CRUCEA-DE-JOS 

faţa totală e de 156 hect. 7599 
m. p. Bunuri mici: o grădină de 
zarzavat, izlazul grădinei și locul 
imașului, 14 hect. 961 m. p.; 
cariera de pietriș, 1 hect. 7861 
m. p.; albia Șușiţei, 14 hect. 
6282 m. p.; șoseaua Tecuciii- 
Panciul, 7860 m. p.; șoseaua 
Bizichești-Ciușlea, 2400 m. p. 

Crucea-de-Jos, Zarohie, formată 
„din căt.: Crucea-de-Jos și Dum- 

brava, Are o biserică parohială, 
cu hramul Adormirea, în Cru- 
cea-de-]Jos, și una filială, cu hra- 
mul Sf. Nicolae în Dumbrava. 
Comuna cheltuește cu ele 100 
lei anual. 

Crucea-de-Piatră sau Borze- 
şti-Răzeşi, saz, jud. Bacăsi, pl. 
Tazlăul-d.-j. Face trup cu satul 
Borzești, numit ast-fel de la 
Crucea-de-Piatră, care este în 
curtea bisericei. Este situat de 
a dreapta Trotușului. In ve- 
chime purta. numele de Bobul, 
după numele dealului pe coasta 
căruia este așezat, Legenda 
spune că această cruce, înaltă 
de 2 metri, a fost pusă de Ște- 
fan-cel-Mare pe mormîntul unei 
rude ale sale. Se văd urmele 
unei inscripţii slavoneşti. 

Crucea-de-Piatră sau Călugă- 
reni-Mănăstirea, căzuu, pen- 
dinte de com. Uzunul, judeţul 
Vlașca, pl. Călniștea, situat pe. 
dealurile din coasta dreaptă a 
apei Călniştea. 

Este : proprietate a statului. 
Aci s'a dat la 1864 locuitorilor 

împroprietăriți în număr de 72, 
o suprafață de 216 hect. 

In 1882 s'a mai dat la 15 
însurăţei și la școală, o supra- 
faţă de 92 hect. 

Este şi o pădure de stejar 
în suprafață de 600 hect., de.- 
pendinte de ocolul silvic Co- 
mana.   
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Și-a luat numirea de la cru- 
cea de piatră, ridicată cu ocazia 
facerci podurilor peste Călniştea 
de Șerban Cantacuzino Voevod, 
la 1682, după obiceiul timpu- 
lui de atunci care se urmează 
și azi pe la sate; locuitorii, cind fac 
poduri sai puțuri, ridică şi cruci 
în amintirea acelor lucrări, cruci 
pe care se scrie numele celor ce 
aii contribuit sau ai luat parte 
la acele construcții. 

Pe crucea de piatră ce stă 
încă şi azi la dreapta şoselei 

- Giurgiu-București, restaurată la 
1876 de guvern, stă scris: 

«Sfînta aceasta şi de viaţă aducătoare 
cruce, ridicată este de prea luminatul 
Domn Şerban Cantacuzino Voevod, ne- 
pot al bătrinului Şerban Basarab... şi 
pomenire vecinică înalţă... este la capul 
acestul frumos şi minunat pod carele în- 
suşi împreună şi cu iubitul săă fii... la 
lucrarea luY și cate... 

Pentru ca şi Măriei Sale în vect po- 
menire şi mulţumire să fie și să-t rămie 
lut și Doamnei lu! Maria, şi coconilor 
făcutu s'aii dar acest pod şi această dom- 
nească cruce s'aii ridicat într'al patrulea 
an al domniei sale la anul «le ia zidi- 
rea lumei,.. meșiţa Octombre din zi... 
dar ridicarea acestei cinstite şi de viaţă 
făcătoare „cruci arată osteneala şi străda- 
nia facerei acestut mare şi temeinic pod 
întru veclnica pumenire, iar luminatului 
acesta... precum în cea față s'aii zis, iar 
În aceste alte fețe scrisu-s'aii întru po- 
menire și cinstiţi! boezi Mărie Sale carY 
S'aii întîmplat la facerea podului aces- 
tuia împreună cu a lor' Doamne... dus 
cu multă stridanie şi osteneală de laîn- 

„Ceperea podului pănă la sfirșit pe nume 
sunt aceștia: Radu Năsturel vel Ban, 
Radu Bălăceanu vel Vornic, Grigore 
Grădişteanu vel Logofăt, Vlad Cocores- 
cu biv-vel logofât, Constantin Erînco- 
veanu vel Spătar, Iordache Cantacuzino 
vel Stolnic, Alexandru biv-vel Stolnic, 
Mihaiii biv-vel pitar, Tănase vel armaș, 
Constantin Bălăceanu, vel Aga, Şerban 
ot l.ogufăt, Fiere ot Vistier, Şerban, CA- 
za lefegit, Pirvul Creţulescu, ot Postel- 
nic, fiind împreună toate breslele şi aY 
curţi! drept aceea s'aii scris ca să fie în 
vecinica pomenire.» 

Crucea-de - Piatră, deal, jud. 
Viicea, Pl. Ocolul, com. Titi- 

  

  

CRUCEA-DE-SUS 

reciii, numit ast-fel, pentru că 
acolo este o vechie cruce de 
piatră. Este la depărtare de 1 kil. 
spre N., de vatra satului. 

Crucea-de- Piatră, /c zzolat, 
lingă şoseaua națională Boto- 
şani-Hirlăul, în partea de N.-E. 
a satului Deleni, jud. Botoşani, 
com. Deleni, nu departe de pi- 
riul Velniţa-Vechie. Aici este o 
cruce de piatră, fixată cu un 
capăt în pămînt; legenda spune, 
că acolo, ar fi îngropat un viteaz 
căpitan din vreme depărtată. 

Crucea-de-Sus, com. rur., în 
jud. Putna, pl. Zăbrăuţului. 

Comuna Crucea-de-Sus este 
așezată mai la deal de Pancii, 
dar pe același podiș și despăr- 
țită în 2 de pîriul Hăuliţa. 

Distanţa com. de capitala jud. - 
e de 28! kil.,iar de reşediiița 
sub-prefecturei, de 1 kil, 

Marginele acestei comune 
sint: la N. şi la N.-E, piriul 
Zăbrăuţul, care o desparte de 
comunele Movilița şi Diocheţi ; 
la E. pirîul Zăbrăuţul și cu co- 
muna Pancii; la S. comuna 
Crucea-de.Jos și piriul Șușiţa ; 
la V. Șușiţa; iar la N.-V. Stră- 
oani-de-Sus și de.Jos. 

Comuna Crucea-de-Sus e for- 
mată din cătunele Chicera şi 
Neicu. 

Populaţia comunei, după cel 
din urmă recensămiînt, e de 510 

capi de fam., în total 1631 suf. 
(826 bărbaţi, 805 femei). A- 
ceastă populaţiune se împărțea 
ast-fel: S11 ncînsurați (421 băr- 
baţi, 390 femei) 732 însuraţi, 
S6 văduvi (38 bărbaţi și 48 fe- 
mei) și 2 divorţaţi, (1 bărbat și 
1 femec); 1619 Romiîni şi 12 de 
diferite naţionalităţi; 1619 or- 
todoxi și 12 mozaici; 350 agri- 
cultori, 21 meseriași, 4 comer- 

cianţi, 10 avind profesiuni libere, 
și 16 servitori.



CRUCEA-DIN-COPACIU 

Ştiu carte 180 persoane (171 

bărbați şi 9 femei.) 

Numărul caselor de locuit e 

de 418. 

Are 2 biserici parohiale, una 
în satul Chicera cu hramul S-ţii 

Voevozi şi a doua în Neicu, cu 

hramul Adormirea. 
: Tastrucţiunea publică se pre- 

dă într'o şcoală mixtă, frecuen- 

tată de 47 copii (45 băcţi și 2 

fete), din 211 copii (113 băeţi, 

98 fete) cu virstă de şcoală. 

Comuna vine în ajutorul școalei 

cu 455 lei anual. 

Comuna numără 318 contri- 

buabili, adecă 1 la 5.12 locui- 

tori. In anul 1886 nu eraii de 

cît 272 contrib., iar în 1869, 275. 

Budgetul, pe anul financiar 

1893/94, afost următorul: ve-. 

nituri 5S41,s1 lei; cheltueli 

5682,67 lei. 

In alți ani, budgetul de ve- 

niturile şi cheltuelile com. era: 

In 1885186, la venituri 3714 şi 

la cheltueli 3708 lei, iar în 

1868/69 la venituri 7226. 
Numărul cultivatorilor este 

de 42. 

Vite sunt: 952, din cari: 277 

boi, 105 vaci, 137 cai, 65 oi, 

3 capre şi 365 rimători. 

In anul 1893, s'a cultivat 404 

hect. cu vii, producînd 8080 

hectol., în valoare de lei 185840. 

In același an se aflaii în co- 

mună 38 stupi de albine. 

In com. sunt: 8 stabilimente 

de băuturi spirtoase; 39 fabri- 

canți de rachiii de prune; 4 fie- 

rării; 2 rotării; 2 mori; 4 CO: 

mercianţi diverşi. 

Diferite drumuri neșoseluite 

pun Crucea-de-Sus în legătură 

“cu Panciii, Crucea-de-Jos, Stră- 

oani-de-Jos și de-Sus. 

De aci se trage familia Ca- 

targiui, curgători din Toader 

„ Catargiii şi Sanda Catargioaia. 

Crucea-din-Copacii, munte, în   
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jud. Buzăii, com. Vintilă-Vodă. 

E acoperit de pădurea cu ace- 
laşi nume, ce face parte din 

pădurea Vintilă-Vodă. 

Crucea-din-Silişte, cruce, jud. 

Dolj, pl. Jiul-d.-s., com. Scăești, 
care arată locul altarului bi- 

sericei, al -unul sat odinioară 
regulat, care din cauza inunda- 

țiilor riului Jiul, sa mutat mai 

departe. 

Crucea-Găinarului, /oc, numit 

ast-fel în pl. Blahnița, județul 

Mehedinţi, pe teritoriul com. 
rur. Batoţi. . 

Crucea-Giurchi, saţ, în judeţul 

lalomiţa, pl. Borcea. pendinte de 

comuna Mihaiă-Viteazul. Este 

situată la 4 kil. spre NE. de 

satul de reședință. 
Aci se află 40 case și bor- 

dee. 

Crucea - Impuşcată, /oca/itate, 

jud. Brăila, pe hotarul de N. 

al comunei Scorţarul-Noi, pe 

Buzeelul-Sec de pe ţărmul stîng 

al Buzăului, la aproape 7 kil. spre 

_N. de satul Scorţarul-Noii. 

Crucea-lnaltă, sem de Hotar, 

dintre comunele Peretul şi Bog- 

dana, jud. Telorman, pe vechiul 

drum al Zimnicei. i 

Crucea-lui-Barcan,vî7/ de deal, 
jud. Bacăi, pl. Bistriţa-d.-j., de 
pe teritoriul comunei Călugăra- 

Mare. 

Crucea-lui-Chiriţă, senn de /ro- 

tar, pe moşia Nanovul, judeţul 

Teleorman. 

Crucea-lui-Neagoe, punct de 

hotar, la N.E; de com. Mă- 

gureni, jud. Telorman; desparte 

acestă moşie de moşia Măldăieni, 

din plasa Tirgului.   

CRUCEA-REGELUI 

Crucea-lui-Pavel, co/ină, în jud. 

Buzăii, com. Măgura, pe hotarul 

despre com. Grăjdana, în al 

căreia virf se află o vechie cruce 

de lemn. Are o poziţiune fru- 

moasă. 

Crucea -lui-Şarpe, movilă şi 

semn de hotar, la N.-V. moşici 

Meri, din pl. Tîrgului, jud. Te- 

leorman. 

Crucea-lui-Trocan, fc, în jud. 

Mehedinţi, între hotarul com. 

rur. Ilovăţul, din plaiul Cerna 

şi com. rur. Șovarna-d.s., din 

plaiul Cloșani, unde Tudor-Vla- 

dimirescu a ucis pe Trocan. 

Crucea-Lupului, gunct de ho- 

tar, în jud. Teleorman, pe mo: 

şia Viișoara, spre N.-E., unde 

se mărginește cu moșia Piatra. 

Crucea-Nouă, put /rigonome- 

/ric de observaţie, lîngă orașul 

Ploești, jud. Prahova. 

Crucea-Pirlită, /oc, în jud. Me- 

hedinţi, pl. Cîmpul, pe terito- 

riul com. rur. Cujmirul. 

Crucea - Popii, /oc, cu vie şi 

livede de pruni, situată în com. 

Țigănești, plasa Podgoria, jud. 

Muscel. 

Crucea-Protopopului, loc îso- 

lat, în jud. Muscel, com. Go- 

lești, pl. Podgoria. 

Crucea-Radului, /oc șes, în jud. 

Tecucii, la E. de valea Căl- 

măţuiul, raionul com. Barcea, 

pl. Birlad. 

Crucea-Regelui, cruce de pia 

tră, frumos lucrată, înălțată pe 

virful muntelui Miliceşti, între 

Slănicul și Telega, jud. Praho- 

va, în semn că M. S. Carol |, 

Domnul Rominiei, a făcut aci



CRUCEA-ROȘIE 

o mică stațiune cu ocaziunea 
vizităre! Ocnelor în anul 1866: 

„Crucea-Roșşie, sas, în jud. Ro- 
man, pl. Siretul-d.-s., com. Da. 

gița, spre N.-V. de satui Da- 
giţa. 

Crucea-Roşie, ramură de munţi, 
în jud. Neamţu, com Pingă- 
raţi, pl. Piatra-Muntele. Se de- 

". tașează din hotarul Transilva.- 
nici, la locul unde se numeşte 
Poiana-Crucea-Roșie, între mun- 
tele -Torogleș şi Meleghavaş, și 
se îndreaptă spre E.-N., desfă- 
cîndu-se în mai multe ramuri: 
Bourul, Bitca-de-Piatră, mărgi- 
nite în partea despre N. de pi: 
riul Aţa, iar despre S. de pi- 
riul Brateșul, pănă în pirîul Tar- 
căul, 

Inălţimea sa în unele piscuri, 
atinge 1200 m. Vezi Poiana- 
Crucea.-R.oșie, 

Crucea-Spineanului, p/ato;, pe 
teritoriul satului Padeşul, din 
jud. Mehedinţi, plaiul Cloșani, 
com. rur. Negoești. Aci se pă. 
zeau primele străji ale lui Tu- 
dor-Vladimirescu din apropie- 
rea redutelor ce se văd în cîm- 
pia Padeșului, 

. Crucea - Stancului, pădure, în 
jud. Bacăii, pl. Tazlăul-d.-j., de 
pe teritoriul com. Berești. 

Crucea-Sticlei, vzoo;/ă, în jud, 
Brăila, la 2 
tirla Băjani, din com. Vizirul, 

Crucea-Tomii, munte, în jud. 
Suceava, com. Mălini. 

Crucea-Tomii, Zisc de munte, 
între Rișca şi Rîşcuţa, jud. Su- 
ceava. E acoperit cu pădure 
de brad. 

a Crucea - Trăsnită, movilă, în 

kil. spre S.-E. de     
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județul Brăila, la şoo m. spre 
N.-E. de satul Mareş, din com. 
Surdila-Găiseanca. 

Crucea-Trăsnită, seu de /o. 
tar, în jud. Teleorman, la S. 
de Crucea - Inaltă, tot pe ve- 
chiul drum al Zimnicei, pe cîm- 
pia dintre comunele Plosca și 
Bogdana. 

Crucea - Țiganului, pune: de 
hotar, în jud. Teleorman, la 
N-V. com, Viișoara, în hota- 
rul acestei comune cu comuna 
Piatra, pe un pisc. 

Crucea-Vladului, Punct de /o- 
zar, în jud. Teleorman, pe mo- 
şia Măgureni saii Ciocanul, la 
N-V. 

Cruceanul, sas, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Vinderei, spre 
S. de satul Vinderei în margi. 
nea de S.-E. a judeţului, 

Are 126 locuitori, cari locu- 
esc în 30 case, Ştii carte 23 
de persoane. 

Se cultivă aci gîndacit de mă- 
tase. 

Cruceanul, schi4, în jud. Tutova, 
pl. Tirgul, com. Vinderei, că- 
tunul Cruceanul. 

Cruceanul, moșze, -în jud. Tu- 
tova, pl. Tirgul, com. Vinde- 
rei, proprietatea statului, aren- 
dată în ultimul period cu 1441 
lei, 40 bani anual. 

Cruceanul, fădure, în jud. Tu- 
tova, pl. Tirgul, pe moșia cu 
același nume, în întindere de 20 
hect.; este proprietatea statului, 

-Cruceanul, Piriiaş, în jud. Tu- 
tova, pl. Tirgul, com. Vinde- 
rei, care se, varsă în Hobana. 

Crucei (Dealul-), deal, în jud. 

CRUCEI (GENUNEA-) 

i Botoșani, com. Mănăstireni, pl. 
| Tirgul. 

| ! Crucei (Dealul-), deal, se pre- 
| lungește deasupra satului Hili- 

| șeul-Gafencu, com. Hilişeul, pl. 
+ Coșula, jud. Dorohoi. | 

| Crucei (Dealul-), dza?, în jud. 
Dorohoi. Se întinde pe teri- 

| toriul satului Păltinișul, com, cu 
| „același nume, pl. Prutul-d.-j. 

Crucei (Dealul-), dra/, în cen- 
trul com. Jupineşti, plasa Riul- 
Doamnei, . jud. Muscel, pe ma- 
lul stîng al văiei Aninoasa. 

Crucei (Dealul-), zea/ cultiva: 
bil, lîngă satul Forăști, județul 
Suceava. 

Crucei (Dealul-), zare, din spre 
pîriul Părăuţul, a ea/u/ur Bru- 
sturi, județul Suceava. Tradiția 
spune că, cu mai bine de un 
veac și jumătate, acest deal a 
fost bătut de piatră 7 ani de- 
a-rîndul, * 

Doi călugări sfătuiră oamenii 
să facă maslu în fie-care an 
d'asupra lui, în ziua de Izvorul: 
Maicei-Domnului, 

Cei povăţuiţi puseră o cruce 
în acel loc și de atunci pănă 
acum, în ziua arătată, toți locui- 
torii de prin satele învecinate 
se string pe Dealul-Crucei şi, 
după slujba preoților, prăznu- 
esc, mincînd și petrecind. 

  
| Crucei (Deatul-), dea/, în jua. 
| Vasluiu. Se întinde Ja S. satu- 
| lui Suhuleţul, com. cu același 

nume, pl. Funduri. Și-a luat 
numele de la două drumuri ce 

mă de cruce. 

| 
| 

| se întilnesc pe virful lui în for- 

| 
Crucei (Genunea-), genune, în 

jud. Suceava, mai sus de gura 
piriului Crucea, din com. Broş:



CRUCEI (MOVILA-) 

teni, 'unde Bistriţa e foarte a- 

dincă și lină. 

Crucei (Movila-), poză, în 
jud. Tulcea, pl. Sulina, pe te- 
ritoriul comunei urbane Chilia- 
Vechie, situată în partea nor- 
dică a plășei şi a comunei, la 

:500 metri spre-E. de Chilia- 

Vechie, Este punct trigonome- 

tric de observaţie de rangul al 
3-lea. Este artificială, acoperită 

cu verdeață și are o cruce în 

vîrf, de unde și numele ci. 

Crucei (Muchea-), (Crucea- 
lui-Gherase), co/znă, în jud. 

Buzăi, com. Rușiavăţul, cătunul 

Tega. E acoperită de izlaz, 

Crucei (Piciorul-), zirizaș, în 
jud. Neamţu. 

Crucei (Piscul-), cu/minație a 

muntelui Ursoaia, din com. MLlă- 

jetul, jud. Buzău. 

Crucei (Pirîul-), ziriă, în jud. 

Botoşani. Izvorește din Dealul: 
Velniţei, com. Slobozia - Secă- 

tura şi se varsă în piriul Cor- 

naciul, afluent al Miletinului. 

Crucei (Pirîul-), mic afluent al 
Bistriţei, în com. Fărcașa, jud. 

Suceava. Zi 

Crucei (Podul-), fes, în județul 

Buzăii, com. Grăjdana, căt. Mi- 

„ luiţi, în pădurea Barbu. 

Crucei :(Poiana-), fo/ara, pe 
valea rîului Teleajenul, comuna 

Măneciul - Ungureni, plaiul Te- 
leajenul, jud. „Prahova. - 

-Crucei (Şesul-), șes, prin care 
curge Piriul-Crucei, în comuna 

Slobozia.- Secătura,- pl. Coșula, 
jud. Botoșani, 

Crucei (Valea-), za/e, între dea.   
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lurile Valea-Crucei şi Unţeiul, 

com. Popouţi, pl. Tirgul, jud. 

Botoşani. 

Crucei (Valea-), za/e, în jud. 
Prahova. Izvoreşte de la N, de 

com. Teișani, pl. 'Teleajenul; 

se împreună cu Valea-Birzei şi 

amîndouă daii în Valea-Drago- 

mir, care se varsă în riul Te- 

leajenul, la E, de com. Teișani,. 

Crucei (Valea-), va/e, în jud. 

Vasluiii, formată prin prelun- 

"girea Dealului-Crucei, din co- 
muna Suhuleţul, pl.  Funduri. 

Terenul acestei văi a devenit 

neregulat în urma unui cutre- 
mur, prezintind aspectul unui 

zid de bolovani. 

Crucelari, vale, în jud. Tulcea, 

plasa Măcinul, pe teritoriul co- 

munci rurale Greci ; se desface 

din dealul Coșlugea; se îndreap- 

tă spre S., avind o direcțiune 

generală de la N..E. spre S.V., 
” brăzdind partea estică a plășei 

şi a comunei; merge pe la poa- 
lele înaltului” virf Greci (426 

m.) și a stincosului deal Pia- 

tra-Mariei; taie drumul comu- 

nal Greci - Balabancea, și, după 

un drum de 4.kil, se deschide 

în Pirîul-Calistriei. pe dreapta, 
lingă pădurea satului Greci. 

Crucereasa, poiană, în județul 
Muscel, com. Golești, pl. Riu- 

rile. . . 

Crucereşti, mahala, în jud. Me- 
hedinți, com. rur. Almăjelul, pl. 

Cimpul. . 

Cruceriului (Movila-), moz:/ă, 
în jud. Botoșani, pe dealul Cior- 

nahul, în partea de N. a mo- 

şiei Pogoreşti,: com. Comindă- 
rești, pl. Jijia. Numele, se zice, 

i-ar fi rămas de la un răzeș, 

care stăpinea partea moșiei de   

CRUCILE 

lîngă acea movilă, şi care avuse 

rangul de clucer. 

Crucerul, poiană cultivabilă, în 

jud. Neamţu, com. Bozieni, pl. 

de-Sus-Mijlocul, formată în cu- 
prinsul pădurei ce se întinde 

spre V. şi S. a pădurei Cor- 

_boaia. 

Crucerului (Valea-), za/e, în - 
judeţul Ialomiţa, pl. Ialomiţa- 
Balta, pe teritoriul comunei 

Slobozia. Are direcţia S. spre 
_N.,cu lungime de 500 m. și o 

adincime de-2—4 m. 

Cruci (La-), /oc izolat și punct 
de /otar, pe muntele Pănătăul, 

din comuna Pănătăul, jud. Bu- 
zăă, 

Crucile, sat, în jud. Dolj, plasa 
Amaradia, com. Balota, situat 

pe pirîul Tesluiul, aproape de 

izvorul lui, la 6 kil., S..V. de 

Balota-d.-j.,. căt. de reședință al 

comunci şi de care se“-desparte . 
prin Dealul-Muerei. 
"Are: o populație de 136 su- 
flete, 74 bărbaţi şi 62 femei, 
cari locuesc în 39 case. Copiii 

din sat urmează la școala mix- 

tă din satul Gaia-d.-s. In virstă 

de școală sunt 12 copil. Ştii 
carte 4 persoane. 

__ In -sat este o biserică de zid, 

cu hramul Inălțarea-Domiului, - 
fondată “la 1853, de Prădeni 
Ciobanul, a 

- Comunicaţiunea se face prin 
şosele vecinale și comunale, 

care pun în legătură satul la 

N.-E. cu Gaia-d.-s. peste Dea- 

lul-Muerei, și la S.-V., cu Goești. 

Crucile, saz, jud: Dolj, pl. Ama- 

radia, com. Mierea-Birnici. FE 

situat în dreapta Amaradici, la 

35 kil. N.-V. de Craiova, E 

străbătut la V, de Dealul-Chi- 

coralului. Are 30 familii, sai



CRUCILE 

123 suflete (66 bărbaţi şi 57 
femei). Locuesc în 30 case. In 
sat este o școală mixtă, ce func- 
ționează din 1875, întreținută 
de stat. Localul construit din 
birne, a costat 600 lei ȘI co- 
prinde o singură sală de studii, 
cu snprafață de 39 m. In anul 
1892—93, şcoala a fost frecuen- 
tată de 63 băcţi și 1 fată, şi 
anume: Mierea, 14 băeți; Bo- 
jinul, 3; Cruşeţul, 3; Văluţa-d. -j, 
și Văluța-d.-s., g; Miericeana, 7 
băeți și 1 fată; Slănimeşti, ş. ro 
băcţi aii venit din alte comune 
vecine. Cu vîrstă de școală sunt 
II „copii Știă carte 6 bărbaţi 
și 2 femei, 

Comunicaţia se face prin șo- 
seaua județeană Craiova - Că - 
preni. 

Crucile, sas, jud. Dolj, pl. Ama- 
radia, com. Goești, E situat pe 
pîriul 'Tesluiul, la 4 kil. N.-E. de 
Goești, căt. de reședință al co- 
munci, de care se desparte prin 
Dealul-Muerei. Are go sufi., 48 
bărbaţi şi 42 femel. Locuesc în 
22 case. Copiii din sat urmează 
la școala mixtă din satul Goeşti, 
ce este la 3 kil. depărtare. 

In anul școlar 1892—93, ai 
frecuentat şcoala 4 băeţi. “Cu 
virstă de școală sunt 7 copii. 
Știii carte 20 locuitori. 

Comunicaţia se face prin o 
şosea vecinală care leagă satul 
la S$.-V. de căt. Goești, trecînd 
peste Dealul-Muerei. 

Crucile, 7ea?, jud. Dolj, pl. Ama- 
radia, com. Balota, din care iese 

riul 'Tesluiul. 

Crucile (Dealul-cu-), foc izolat, 
jud. Muscel, com. 
Rîurile. 

Crucile-Drumului, fod, pe mo- 
şia Roșcani, jud. Botoşani, com. 
Fintînelele, pl. Siretul. 

  
Băjești, pl.   
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Crucile-Gamenții, Semn de ho- 
ar, pe moşia Cetatea, din pl. 
Tirgului, jud. Teleorman, la N.. 
E. cătunului Cetatea, Servește 

„ca semn de hotar despărțitor 
între moșiile învecinate, 

Crucile-lui-Petre, pic/her de gra- 
nifă, în jud. Mehedinţi, pe mar- 
ginea Dunărei, 

Crucile-Sf.-Petre, foiauă, în vir- 
ful muntelui Crucereasa, în ju- 

„ deţul Mehedinţi, pl. Ocolul-d.-s., 
com. tur. Schela-Cladovei, Aci 
există o cruce cu inscripţiune 
vechie romană, numită de lo- 
cuitori Crucea-Sf.-Petre și sub 
care, legenda spune că ar fi 
fost îngropat Sf. Petre, adus 
aci, într'o noapte, de peste Du. 
năre, în timpul unui rezbel. 

Crucilor (Cimpia-), cîmpie. V. 
Dăroaia, jud. Vilcea). 

Crucilor (Dealul-), deal, jud, 
Vilcea, com. Bodești, pl. Ho- 
rezul, 

Crucilor (Măgura-), măgură, 
în jud. Teleorman, com. Puti- 
neiul. 

Crucilor (Valea-), va/e, județul 
Vilcea, com, Copiiceni, pl. Cer- 
na-d.s. 

Crucioiul, foc îso/at și punct de 
hotar, al com. Pănătăul, judeţul 
Buzăii. E situat pe Malul-Dirstei. 

Crucioiului (Plaiul-), îs72z în- 
tins, în jud. Buzăii, cor. Gura: 
Teghii, pe poalele muntelui Po- 
dul-Grecilor. 

Crucişoara, com. rur., pe apa 
Cotmeana, jud. Argeș, pl. Pi- 
teşti, la 19 kil. de com. rur. Băs- 
covul-Fleștii, (reședința subpre- 
fecturei) și la 10 kil de Piteşti. Se 

  

    

CRUCIȘOARA 

compune din 3 sate: Grădineşti, 
Linia-Mare sai Creţuleşti și Vă- 
raici, avind peste tot 132 fa- 
milii, sai 526 suflete. In comună 
sunt 2 biserici, deservite .de 2 
preoți, 2 cîntăreți și 3 paraeli- 
seri şi o şcoală primară rurală. 
Budgetul comunei pe 1882—S83 
a fost de 934 lei la venituri şi 
de 917 lei la cheltueli. 

După o publicație oficială 
(1887), această comună numără 
1 19 contribuabili şi are un bud. 
get de 988 ler la venituri și de 
843 lei la cheltueli. 

Numărul vitelor în anul 1887 
era de 147 vite mari (139 boi 
și vaci, 8 cai) și de 438 vite 
mărunte (254 oi, 8 capre și 176 
rimători). 

Crucişoara, munte, în com. Lo- 
pătari, jud. Buzăii, între muntele 
Cheea și muntele Muerea, con- 
tinuație din muntele Brazeul, 
cea mat mare parte gol. 

Crucişoara, pisc. Vezi Chicerea, 
deal, com. Tomești, pl. Codrul, 
jud. Iași. 

“Crucişoara, ea/, în jud. Mehe- 
„ dinți, plaiul Cloşani, com. rur. 

Orzești. 

Crucişoara, /oc îsolat. com Mi- 
hăcști, pl. Riurile, jud. Muscel, 

Crucișoara, /oca/itafe, în cătu- 
nul Scurtești, comuna Stefești, 
plaiul Vărbilău, jud. Prahova, 
numită ast-fel pentru-că în ve- 
chime s'a găsit într'un copaciii 
o cruce, Acest loc servește de 
pășune vitelor. 

Crucișoara, o4iș, se întinde spre 
N. de satul Valea-Rea, pl. Mij- 
locul, jud. Vasluii; numele îi 
vine de la o cruce de piatră 
ce-se află pe el, pusă spre adu- 

“cere aminte pentru acei ce ai



CRUCIȘOARELE 

fost îngropaţi acolo în timpul 
holerei. 

Crucişoarele, căuu, pendinte de 
com. Căscioarele, plasa Neajlo- 
vului, jud. Vlașca, situat pe va- 
lea - Neajlovului. 
„Are un petec de pădure, în 

“suprafaţă de 311 hect., încorpo- 
rat cu pădurea Padina- Cîrto- 
jani. Ține de ocolul silvic Cir- 
tojani. 

Cruciulița, «ea, numit și Nisi- 
păria, în com, Giurgești, jud, 
Suceava. 

Cruciulița, poiană, în căt. Slo- 
bozia, com. Bădeni-Ungureni, 
plaiul Dimboviţa, jud. Muscel. 

Crudul, /ac, în com. rur. Almă- 
jelul, plasa Cimpul, judeţal Me- 
hedinţi. 

Crugli-Mare, /ac, în jud. și pl. 
Tulcea, pe teritoriul com. rur. 
Moru-Ghiol (și anume pe acela 
al cătunului săii Dunăvăţul-d.-s) ; 
s'a format dintr'o revărsare a 
brațului Sf. Gheorghe, lingă care 
se află ; este înconjurat de toate 
părţile cu stuf; are S4 hect. în- 
tindere; conţine peşte în mică 
cantitate, 

Crugli-Mic, /ac mic, situat în 
jud. și pl. Tulcea, com. Moru- 
Ghiol, căt. Dunăvăţul-d.-s., la 
V. de lacul Crugli-Mare, este 
format tot de braţul Sf.-Gheor- 
ghe și înconjurat de toate păr- 
țile cu stuf; are o întindere de. 
40 hect. 

Cruglicul, ./a, în jud. şi pl. 
Tulcea, pe teritoriul comunei 
urbane Mahmudia, situată în 
partea nordică a plăşei şi a co- 
munci; este format de lacul cel 
mare Fortuna, cu care comu-. 
nică printr'o mică girlă; se 
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devarsă, printr'o altă gîrlă, în 
braţul Sulina, la mila No. 19; 
este înconjurat numai cu stuf; 
are 80 hectare; conține puţin 
pește. 

Cruhlicul, rind, saii loc ridicat 
deasupra stufului înconjurător, 
în jud. Tulcea, pl. Sulina, pe 
teritoriul comunei rurale Catir- 
lez sai Sf. Gheorghe, în par- 
tea sudică a plăşei şi cea ves- 
tică a comunei; are o formă 
lunguiaţă; este o prelungire es- 
tică a grindului Dranovul ; e în- 
conjurat cu stu; are 40 hect. 
întindere ; improductiv; pe el 
se află situată cișla (tîrla de ot) 
numită Radu. 

Crunţi, com. rur., în jud. 
mița, plasa Ialomița-Balta, spre 
Nordul plășei d'alungul văei Fi 
leanca. 

Teritoriul acestei comune se 
limitează la N. cu com. Reviga, 

la S. cu Ciochina, la S$. și E. 
cu Andrășești și.la V. cu Că- 

„Zăcești. Are o suprafață de şooo 
hectare. 

După legea rurală din 1864, 
sunt împroprietăriți 111 locui- 
tori; neîmproprietăriți se mai 
află 35. 

Se compune dintr'un singur 
sat, situat pe ambele coaste 
ale văei Fileanca, peste care se 
află un zăgaz de pămînt, pe 
unde locuitorii comunică  din- 
tr'o parte în cealaltă a sa- 
tului. Cea mai mare parte a 
caselor cari formează satul Sunt 
pe coasta de V. a văei. Aici 
este reședința primăriei și a 
judecătoriei comunale. De co- 
mună mai țin și cătunele (tîr- 
lele): Strapazanul și Căpăţina. 

Populaţiunea este de 1198 lo- 
cuitori, cu 290 capi de familie 
și 908 membri de familie, sau 
572 bărbaţi și 626 femei, După 
naționalități sunt: 1195 Ro- 

Ialo-. 

  

CRUȘEȚUL 

mini, 2 Greci şi 1 Bulgar, toți 

de religiune creștină ortodoxă, 

După profesiuni sunt: 305 a- 
gricultori,. 6 meseriași, 5 co- 

mercianți, 6 profesiuni libere, 

21 muncitori şi 18 servitori, 

Din toți locuitorii com., numai 
158 persoane știi carte. 

Vite sunt: 342 cai, 420 boi, 

1750 oi și 345 porci. 

Budgetul comunei, pe anul 
1887—1888, a fost de 3207 lei 
la venituri și de 3198 lei la 
cheltueli, 

In comună este o școală 
mixtă, frecuentată de 50 elevi, 
condusă de 1 învățător, retri- 
buit de stat şi comună. Școala 
are localul proprii construit de 
comună. 

Aici este o biserică, cu 1 
preot şi 2 dascăli. In budge- 
tul comunei este trecut pentru 
cult sma de 240 li; 

Crunţi, Zac, în jud. Ialomiţa, pl. 
„ Ialomiţa-Balta, comuna Crunţi. 
Este în comunicaţie, prin valea 

„Fileanca, spre N. cu lacul Revi- 
ga şi spre S. cu lacul Fundata. 

Cruşețul, saz, com. Valea-Bou- 
lui, plasa Amaradia, jud. Dolj. 
E situat pe malul drept al A- 
maradici, la şi kil la N. de 
Boul-d.-s,, reședința comunei, 
de care se desparte prin două 
dealuri. Are 240 suflete, 125 
bărbaţi și 115 femei. Locuesc în 
71 case. Copiii din sat urmează 
la şcoala mixtă din satul Boul- 
d.-s., ce este la 2500 m. de- 
părtare. In anul școlar 1892—93 
au -frecuentat școala 7 băeți. 
Cu virsta de școală sunt 17 
băeți și 1ş fete. Știii carte 16 
locuitori, 15 bărbaţi şi 1 femee. 
In sat este v biserică de zid, 
fondată de săteni, | 

Comunicaţia se face. prin şo- 
seaua județeană Craiova - Că- 
preni, care pune satul în legă-
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tură la N. cu Stoina, iar la S. 
cu Mierea-Birnici. 

Cruşețului (Dealul-), Zea/, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Mierea- 
Birnici, cu o înălţime de aproape 
300 m., acoperit cu livezi de 
pruni și pădure măruntă. 

Cruşeţul, roșie particulară, jud. 
Dolj, pl. Amaradia, com. Mie- 

_rea-Birnici, satul Crușețul, apar- 
ținind d-lui G. Bălăcioiu. 

Cruşovul, co. rur., spre N. plă- 
şei Balta-Oltul-d.-j., jud. Roma- 
naţi. E formată numai din satul 
cu același nume, așezat pe şo- 
scaua Caracal-Corabia și aproa- 
pe de linia ferată, departe de 
20 kil. de Caracal (la S.) şide 
17 kil. spre N” de Corabia. Se. 
învecinește cu com. Grădinile 
la N., iar la S. cu com. Bras- 
tavăţul. Altitudinea terenului 
de asupra nivelului mării este 
de 120 m. 

Are o populație de 875 lo- 
cuitori, toți Romîni, din cari 444 
bărbați şi 431 femei, 249 sunt capi 
de fam., 399 căsătoriți şi 466 
necăsătoriți; 57 ştii carte și 
818 nu știii carte. Ocupaţia lo- 
cuitorilor e agricultura și creş- 
terea vitelor. In 1887, s'a cul. 
tivat 1160 hect. cu griii, 1160 
Cu porumb, 50 cu orz, 30 cu 
ovăz și 4 cu vii. Vite mari au fost 
în 1887, 629, vite mici cornute 
1814 și rîmiători 660. Are 3 
cîrciumi. 

Budgetul com. pe 1586/87 
a fost de 3004 lei la venituri 
şi 2995 la cheltueli, Şcoală nu 
este. Are o biserică, cu hramul 
Sf. Nicolae, deservită de 2 pre- 
oţi şi 2 cîntăreți. 

La Crușov se fac trei bil- 
ciuri: 1 la 25 Martie, ţine 6 
zile; 2 la Duminica-Tomei, ține 
6 zile; 3 la 23 Lunie, ține tot 6 
zile, toate pe proprietatea par- 

  

    

  

ticulară, înființate la :1820 de 
A. Șuţu, după cererea logofă- 
tului Slătineanu. Se face comerț 
cu vite mari şi mici, cu arti- 
cole de brașovenie şi alte pro- 
ducte ale industrici domestice. 
Aci a poposit prima noapte 
după plecarea din Izlaz,. tabăra 
care venea cu guvernul provi- 
zoriă de la 1848, care procla- 
mase constituția, şi se îndru- 
mase spre Craiova, prin Ca. 
racal. 

Cruţeasca-de-Jos, moşie nelo- 
locuită, în jud. Ialomița, pl. Ia- 
lomița-Balta, pe teritoriul com. 
Larga,. are o suprafață de 1110 
hect., din cari 40 hect. pădure, 
pentru care se plătește foncieră 
anuală 635 leii 98 bani. 

Cruţeasca- de-Sus, moșie nelo- 
cuită, în jud. Ialomiţa, pl. Ialo- 
mița- Balta, pe teritoriul com, 
Larga. Are o suprafaţă de 745 
hect., din care 25 hect. pădure, 
pentru care se plătește foncieră 
anuală 194 Iei, 

Cruţeşti, saz, jud. Dolj, pl. Dum- 
brava-de-Sus, com. Breasta, Are 
o populaţie de 554 suf, 288 
bărbaţi și 266 femei. Locuese 
în 101 case și 1 bordeiii. 

Copiii din sat urmează la 
școala mixtă din satul Breasta, 
ce cste la 1 kil. depărtare, In 
anul școlar 1892/93, aii frecuen.- 
tat şcoala 32 băeți și 3 fete. 
Cu virsta de şcoală sunt 39 
băeţi și ș fete. Ştii carte 15 
persoane. În sat este o biserică, 
fondată în 1784, de Marița Ben- 
geasca Stolniceasa. Are hraniul 
Sfinta-Maria-Mare. Are 17 pog. 
proprietate și 1 preot și 2 
cîntăreți, ce slujesc și la bise- 
rica din satul Obedinul, comuna 
Breasta. 

Tot în acest sat este şi mă- 
năstirea Creţeşti,   

Cruzi, fac, la.E. com. Peri.Ri- 
ioși, jud. Teleorman. Servește 
ca semn de hotar între părțile 
locuitorilor împroprietăriți — și 
moșia Peri a Eforiei Spitalelor 
Civile (a spitalului Pantelimon). . 

Cu-Araci (Valea-), zale, jud. 
Olt, pl. Oltul-de-Sus; se varsă 
în valea Cerbul. : 

Cuan-Dere, za/z, în jud. Cons- 
tanța, pl. Constanţa, pe _teri- 
toriul com. rur; Hasancea, şi 
anume pe acela al satului Ma- 
metcea ; se desface din dealul 
Teghir - Ghiol, îndreptîndu - se 
spre V.; are odirecţiune dela E. 
spre V. printre dealurile Abdu- 
lah-Deresi și Cuan-Deresi-Bair 

„la S. și dealul Mametcea la N.; 
brăzdează partea sudică a plă- 
şei și a comunei, trecînd prin 
centrul satului Mametcea.. 

Cuan-Deresi- Bair, dea, puţin 
însemnat, jud. Constanţa, în 
plășile Constanța și Mangalia, 
pe teritoriul com. rur, Hasan- 
cea și Osman-Faci și anume 
pe acela al cătunelor Mamet- 
cea şi Abdulah ; se desface din 
dealul Abdulah-Deresi, îndrep- 
tîndu-se spre N.; are o direc: 
ție de la S-E. și V., cuo înăl- 
țime maximă de 84 m.; face 
hotarul între pl. Constanţa și 
pl. Mangalia, brăzdind partea 
de S. a pl. Constanţa șia com. 
Hasancea și partea de N. a. 
pl. Mangalia şi a com. Osman- 
Faci. 

Cubanul, zusulă, în braţul Chi- 
lia, jud. Tulcea, situată la văr- 
sarea lui în mare, şi coprinsă 
între braţele Novai-Stambul, Os- 
tovcina și Ctiilia. Aparține co- 
munci urbane Vilcov din Ba- 
sarabia rusească. Are forma 
unui triunghiă, cu o întindere 
cam de 480 hect. Este împro-
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ductivă, căci este acoperită nu- 

mai cu stuf.. 

Cuca, com, rur., jud. Argcș, pl. 

Oltul, la 22 kil. de com. rur. 

Tigveni (reședința subprefec- 

turei) și la: 13 kil. de Pitești, 

Se compune din 6 sate și a- 

nume: Bălţata, Cărceşti, Crivă- 

țul, Cucă, Mănesci și Udreşti, 

avind în total 149 fam., cu 796 

locuitori, din cari 33 Tigani, 

Are 2 biserici vechi și o școală 
primară rurală. 

Budgetul comunei pe anul 
1882/83 a fost de 1145 lei la 

venituri şi de 1112 lei la chel- 
tueli, După o publicație oficială | 

(1887), această comună numără 

131 contribuabili și are:un ve- 

nit de 2072 lei la venituri şi 

de 1684 lei la cheltueti. 
Numărul :vitelor a' fost în a- 

nul 1887 de 275 capete vite 

mari (265 boi şi vacă, IO cai 

şi de 208 vite mărunte. (105 

oi şi capre şi 103 rimători.) 

Cuca, cor. rur,, în plasa Siretul, 

jud. Covurluii, la 35 kil. spre 
N.-V. de la Galaţi. Se mărgine- 
şte la N. cu Băleni și Puţi- 

chioaia ; la cu S. Pechea; la V. cu 

_Cudalbi şi Minjina şi la E. cu Fir- 

țăneşti, Măstăcani și Foltești. 

Are 6 cătune: Cuca (reședința), 

Slobozia- Ventura (Vinturoaia), 

„Mavromol, Cotros,. Oasele și 

Plevna. Dintr'acestea, numai Oa- 

sele (la 3 kilom. de reședință) 
şi Plevna sunt mai 'depărtate; 

iar Oasele este 'cea mai mare; 

toate sunt vechi, formate din 

foşti clăcași, afară de Plevna, 

formată din însurăţei la 1882, 

şi de ciţi-va răzăşi în Oasele. 

Sunt 426 familii, saii 1914 
suflete, din cari 992 bărbaţi și 
g22 femei; 1024 necăsătoriți, 

776 căsătoriți, 105 văduvi și 9 
divorțaţi; ştii carte 107 per- 
soane, iar 1807 nu știi. 

658493. dlarele Diclionar Geografie. Vol. 71. 
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Pămintul acestei comune € 

mai mult argilos și nisipos; si- 
tuaţia e caracterizată prin munţi 
și: dealuri numeroase. Suprafața 

teritorială este de 9295 hect., 

din cari 4433 hect. arabile, 2860 

păduri şi imaș, 72 vii și livezi, 

restul vatra satului, dealuri, 

drumuri și rîpi. Din acest pă- 

mint, 6435 hect. aparţin pro- 

prietăţii mari, iar 2860 proprie- 

tății mici (sătenilor). 'Proprie- 

tatea mare e reprezintată prin 

următoarile moșii: Cotros, Slo- 

bozia-Ventura și Zăvoiul. Statul 

asemenea posedă o hliză din 

moșiile Mavromol și Oasele. 

Vite sunt: 11 tauri, 1504 

boi, ş1I.vaci, 58 junci, 55 junce, 

70 gonitori, 56 gonitoate, 115 

mînzaţi, SS miînzate, 169. viței, 

18 armăsari, 207 epe, 161 cai, 

5697 oi, berbeci și capre. 

Sunt 9 cârciumi și o prăvălie 

cu mărfuri diferite; o: moară 

cu aburi. și una de vint; ş 

mașini agricole (la proprietarii 

mari), 56 pluguri sistematice ale 
locuitorilor. - 

Bugetul comunei este la ve- 

nituri de 8925 lei şi la chel- 
tueli 8816 lei. 

Contribuțiile directe se ridică 

la 12682 lei, 29 bani. 

Sunt 347 contribuabili. 

Biserici sunt 4: una,cu hra- 

mul Sf. Voevozi, în Cuca, zidită 

diti 1663; a doua, Sf. Impărați, | 

în Slobozia-Ventura, din 1840; a 

treia, Sf. Pantelimon, în Cotros, 

din 1851; şi a patra, Sf. Voe- 

vozi, în Oasele, construită în 

1839. Fie-care biserică are cite 
81/2 fălci de pămînt. Intreaga 

comună Cuca, formează. o .pa- 
rohie, cu 'catredala Sf. Voevozi 

din reședința comunală, cu un 

preot și 3 cintăreţi. 

Școli sunt 2, mixte, una în 

Cuca şi a doua în Oasele; fie- 

care are cite 3 hect, pămint; 

sunt frecuentate de 78 “elevi,   
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De la Cuca în jos, spre Pe- 
chea (12 kil.), mergi prin o vale, 

unde se găsește un îezișor cu 

zăgaz; tot aicea e pădurea Co- 

tros, ce .aparţine proprietăței 

cu același nume și care se intinde 

pănă la moşia Odaia-L.upa, din 

"com. Pechea. 

Cuca, sat, jud. Argeș, pl. Oltului; 

face parte din com. rur. Stoi- 

lești. 

Cuca, (Îi mai zice Dealul-Cuca, 
sai Linia-Cuca), sat, din jud. 
Argeș, pl. Oltul; face parte din 

com. rur. cu același nume. 
Ae o scoală primară rurală. 

Cuca, sat, reședința comunei cu 
același nume, pl. Siretului, jud. 

" Covurluiii, cu 79 familii, sai 345 

suflete; o biserică și o şcoală. 

Cuca, dea/, al comunei Băleşti, 

jud. Gorj, ce începe din partea 
de S. a comunei și se termină la 

N., la comuna Slobozia. 

Pe acest deal sunt viile lo- 

cuitorilor, iar în piscul lui e un 
arbore secular, în care locui- 

tori pioşi aii săpat şi așezat o 

icoană peste care a crescut lem- 

„nul, ast-fel că icoana acum nu se 

mai vede; din cauza înălțimei sale 

"acest arbore poate fi văzut la 

"o depărtare de vro 15 kil. 
în. toate direcţiunile. 

Cuca, dea/ mare, în jud. Mehe- 

„dinţi, plaiul Cloșani, com. rur. 

Negoeşti, în hotarul satului Pa- 

deșul. 

Cuca, deal, în jud. Mehedinți, 

comuna rurală Bala-d.-j., plaiul 

Cloșani. 

Cuca, dea, în jud. Mehedinţi, 

"com. rur, Brădetul, pl. Văilor. 

Cuca, pădure, ce-i zice şi Ră- 

100
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dăcini, între satele Cuca și 
Băleni, jud. Covurluiă. 

Cuca, priva/, jud. Brăila. Incepe 
în partea despre E. a I)obrotei 
și dă în iezerul săă, 

Cuca, 7îușor, jud. Muscel. Izvore- 
ște de sub muntele Păpușa și 
se varsă în Rîul-Tirgului, pe 
partea stingă, în cercul comu.- 
nci Lerești, plaiul Dimboviţa. 

Cuca-Bănescului, deal, situat în 
"partea de N., în marginea co- 
munei Piriul, plaiul Vulcan, jud. 
Gorj. Are forma unci piramide 
şi e proprietatea locuitorilor, 

liste acoperit cu izlaz. 

Cuca-cu-Pietrele, dea/, în com. 
Valea-cu-Apă, din plasa Jiului, 
jud. Gorj, și pe partea dreaptă 
a acestui riii, Merge spre S.-V. 
pănă intră în comuna Nego- 
mirul, din judeţul Mehedinţi. 
Este acoperit cu pădure. 

Cuca-Mică, //isă de moșie a 
Statului, numită şi Mavromol, - 
de 60 hect., în comuna Cuca, 
pl. Siretului, jud. Covurluiii. Se 
arendează cu 700 lei anual, 

Cuca-"Naltă, deal, în com. Moi, 
din plasa Jiului, jud. Gorj, și 
în partea stingă a acestul rii, 
Incepe din hotarul comune! Ro- 
vinari, merge paralel cu vatra 
satului Moi și se termină în 
hotarul comunei Vlăduleni. 

Cuceşti, saţ, face parte din co- 
muna rurală Cirstănești, plasa 
Horezul, jud. Vilcea, * 

Cuceşti, pzoșie a statului, pendinte 
de M-rea Arnota, jud. Vilcea, 
care, pe periodul 1889—94, s'a 
arendat cu 190 lei anual, 

Cuceşti, pădure a statului, în în- 
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tindere de 62 hect., situată în 
comuna Cirstănești, plaiul Ho- 
rezul, jud. Vilcea și care e formată 
din trupurile Penca. (30 hect.) şi 
Bănicești (32 hect.). 

Cuceşti, poiană întinsă, comuna. 
Cirstănești, plaiul Horezul, jud. 
Vilcea. 

Cuchinișul, sa/, jud. Bacăii, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Brusturoasa ; 
formează trup cu satul Brus- 
turoasa; este situat pe malul 
sting al Trotușului, la conflu. 
enţa acestuia cu Cuchinișul; are 
cariere de piatră, 

Cuchinişul, dif de deal, jud. 
Bacăii, pl. Muntelui, comuna 
Brusturoasa, pe teritoriul sat. 
Brusturoasa, făcînd parte din! 
şira Muncelului, 

Cuchinişul, Piritaş, jud. Bacăiă, 
pl. Muntelui, com. Brustureasa. 
Izvorește din muntele Ciudomir 
și curge spre S., vărsîndu-se d'a 
stinga în Trotușul, la satul Cu- 
chinișul, după ce se încarcă cu 
piriiașele Corbului și Ursului. 

Cuci, saz, în jud. Roman, plasa 
Fundul, com. Bozieni, pe pi- 
riul Bozianca, spre S.-E. de sa- 

» tul Bozieni. Are o populaţie de 
91 familii, sai 413 suflete, cari 
locuesc în 84 case. Știii carte 
8 persoane. 

Sunt 107 contribuabili, 
Are o biserică de zid. 
Sunt 503 vite mari cornute. 

Cuci, sa, în jud. Vilcea; face 
parte din com. rur. Dozeşti, 
pl. Cerna-d.-j. 

Are o populație de 146 lo- 
cuitori (75 bărbaţi şi 71 femci), 

Cade la N. comunei, între 
riul Geamăna și gîrla Gimine- 
aua, pe Dealul-lui-Dinu. 

Are o biserică, cu hramul Sf. 
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Dumitru, rezidită din temelie, 
la anul 1848, de enoriași. Copii 
în vîrstă de şcoală sunt 22 (14 
băcţi şi 8 fete). 

Cuci-cu-Steagul-Furat, /ea7, în 
jud. Gorj, la E. com. Prigoria, 
pl. Amaradia, care mai la vale 
de com. se numește Piscul.Un.- 
gureanului și formează o parte 

“din malul stîng al Calnicului. 
Acest nume îl poartă din anul 

„1866, prin împrejurarea că pro- 
prietarul, voind a hotărnici mo- 
șia, înginerul așezase în acest 
deal un jalon cu steag; locui- 
torii. nemulţumiţi aii dat jalo- 
nul jos și lau furat de mai 
multe ori, 

Cucilor (Valea-), va/e, în jud. 
Tulcea, pl. Isaccea, pe terito- 
riul comunei rurale Somova. Se 
desface din dealul Stinca-Mare; 
se îndreaptă spre E., avindo 
direcție: generală de la V. spre 
E., brăzdind partea estică a 
plășei şi cea centrală a comu- 
nii; se întinde printre dealu- 
rile Stînca-Mică şi Pietrosul ; 
trece prin satul Somova şi, după 
un drum de 4 kil., se deschide 
în gîrla Somova, pe dreapta, 
lingă satul Somova. 

Cuciniei (Piîrîul-), a/lucut al pi- 
rîului Puzdra, com, Broșteni, jud. 
Suceava. 

Cucioaia (Muntele-), pădure 
particulară, supusă regimului sil. 
vic încă din anul 1853, pe mun- 
tele Cucioaia, pendinte de co- j 
muna Teşila, plaiul Peleșul, jud. 
Prahova. 

Cuciuc-Hagi-Sirti, deal, în jud. 
Constanţa, pl. Silistra-Nouă, pe 
teritoriul comunelor rurale Eni- 
șenlia şi Dobromir; e situat în 
partea sudică a plășei, cea nord- 
estică a comunei Dobromir şi
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„cea vestică a comunci Enişen- 

lia; se întinde printre văile 

Teche-Chioi-Ceair și Babuci-Cu- 

lac, avînd o direcțiune generală 

de la S.-V. către N.-E.; are 

aproape 180 m. înălțime şi este 
acoperit cu tufărișuri, 

Cuciul, poiană, în jud. Mehedinţi, 
com. rur. llovăţul, plaiul Cerna. 

Cuciulaţi, saz, în jud. Roman, 

pl. Siretul-d.-j., com. Săcueni, 
pe malul sting al piriului Poar- 

ca, spre V. de satul Săcueni. 

Are o populaţie de 6 familii, 

Saii 2$ locuitori, din cari 6 

știii carte; locuesc în 4 case; 

sunt 4 contribuabili. 

Are 125 vite mari cornute. 

Este legat cu orașul Roman 

prin şosea. 

Cuciurul, dea/, în jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-j., com. Cașinul, 

pe teritoriul satului Cașinul, 

Cuciurul, șiră de dealuri, în jud. 

Bacăii, plasa Trotușul, care de 

la Haloșul- Mare se îndreaptă 

spre E., pe malul sting al pi- 

rîului Cașinul, “despărțind co- 

munele Bogdănești și Onești, 

de comunele Mănăstirea-Cași- 

nul şi Cașinul. Pe ambele sale 

costișe are vii și livezi, 

Cuciurului (Piscul-), 24f de 

deal, jud. Bacăi, pl. Trotușul, 
com. Onești, în culmea cu a- 

celași nume, i 

Cucoana-Elena, Zza/, în jude- 

țul R.-Sărat, pl. Rimnicul, com. 
Valea-Sălciei, numit ast-fel de 

la o proprietăreasă. Se întinde 

în partea de V. a comunei. E 
acoperit cu verdeață. 

Cucoana-llinca, zie izolată, jud. 

Brăila, în partea de S. a com. 
" Cazasul, în hotarul dintre co- 

munele Cazasul şi Nazirul, la 

Iija kil. de Cazasul spre S.-V. 

Cucoana-Maria, alt nume al z/z0- 

_șiei Slobozia-Movilă, jud. Co- 

vurluiii, com. Tulucești, plasa 
Siretul. 

Cucoanei (Dealul-), zea/, jud. 

Bacăiă, pl. Bistriţa-d.-j., de pe 

teritoriul com. Călugăra-Mare. 

Cucoanei (Iazul-), zaz, în jud. 

Botoșani, com. Băbiceni, plasa 

Ștefănești, 

Cucoanei (Riul-), ziriiaș, jud. 
Bacăii, pl. Trotușul, com. Căiu- 

țul. Se varsă d'a dreapta în 
Căiuţul-Mare, 

CUCORENI 

de V. a plășei Tirgul, jud. Bo- 
toșani, formată din satele: Că- 

tămărești, Cervicești, Cucoreni 

și Ipotești. 
Teritoriul comunei e deluros 

și acoperit parte cu pădure. Co- 

muna are o suprafață de 6118 

hect,, din cari 1887 hect. este 

pădure şi o populaţie de 568 
fam., saii 2236 suflete. 

Intinderea locurilor cultivate 
e de 3762 hect. 

Numărul vitelor e -de 101: 

boi și vaci, 223 cai, 3235 oi, 

4 capre și 221 porci, 

Are 8 iazuri, din care unele 

cu mult pește; 5 mori de apă 

și 1 de aburi. 
Comuna e străbătută de ca: 

lea ferată Botoșani-Vereşti şi de 

șoseaua naţională Botoşani-Do- 
rohoiă. 

Prin această comună, în ve- 

chime, trecea un drum mare 

de la Botoșani la Suceava, nu- 

mit Șleahul-Sucevei. 

Budgetul comunei are la ve-: 
nituri 12653 lei și la cheltueli 

95358 lei, 5o bani. 

Sunt 4 biserici, deservite de 

3 preoți şi 6 cîntăreţi; 2 școli 
mixte, conduse de 2 învățători 

și frecuentate de 66 băcţi și 4 

fete. . 

Copii în etate de școală: 100 
„băeţi şi 95 fete. 

Cucoara, zîriă, izvorește de sub 

dealul Bordea, străbate terito- | Cucoreni, saz, în centrul comu- Cuciurul, pădure, în jud. Bacăi, 

pl. Trotușul, com. Onești, pro- 

prietatea răzaşilor din com. și 

căt. Filipești. Este compusă din 

fagi, carpeni, stejar și are o 

întindere! de 57 hect.; e supu- 

să regimului. silvic. 

Cuciurul, zîrîiaș, în jud. Bacău, 
plasa Trotușul. Izvorește de pe 

teritoriul com. Bogdănești, trece 

prin com. Cașinul și se 'varsă 

da dreapta în Trotușul, după 

ce s'a încărcat cu apele piriia- 
șului Băracia,   

„riul com. Bodești, pl. Mijlocul, 

jud. Vasluii, curge de la N. 

spre S. și se varsă în piriul Re- 

bricea, mai în jos de tirgul Ra- 
toșul-lepureanul. 

Cucoiul, sat, cu 300 sufl., jud. 

Argeș, pl. Loviștea; face parte 

din com. rur. Titești-Bratovo- 

ești. Are o biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 
şi 1 cîntăreţ. 

Cucoreni, com. rur., în partea   
nci Cucoreni, jud. Botoșani, pl. 
Tirgul. Are o suprafaţă de 2492 

hect. și o populaţie de 177 fa- 

milii, sai 774 suflete. 

Aici este reședința primăriei 

com. Cucoreni, are 1 biserică, 

deservită de 1 preot şi 2 cîn- 

tăreţi și 1 școală mixtă, condusă 

de 1 învățător plătit de stat și 

32 școlari, | 

Pe moșie sunt 616 hect. pă- 

dure; are 3 iazuri, 2 mori de 

apă pe piriul Sicna și o moară 

de aburi.



CUCOŞENI 
  

Numărul vitelor e de. 1744: 
305 boi și vaci, 42 cai, 1375 
oi şi 10 porci. Este în sato 
cîrciumă și 3 meseriaşi. 

Satul Cucoreni este foarte ve- 
chii. Legenda spune că este 
format din alte 3 sate, care ai 
existat pe moșia Cucoreni și a- 
nume: | 

Seliștia (poate vechii Cuco- 
reni) Văleni şi Tănăseşti. 

„Prin Cucoreni, în vechime, tre- 
“cea vechiul drum de la Boto- 
șani la Suceava. 

„Pe la Cucoreni ati trecut co- 
drul spre Suceava Ungurii cu 
Petki Iștvan, cari veniseră în a- 
jutor lui Gheorghiţă Ștefan, con- 
tra Cazacilor lui Vasile Lupu. 

Cucoşeni, dea/, jud. Suceava, din 
care izvorește pîr. cu acest nume. 

Cucoşeni, mic a/ueut al piriului 
Mediasca, jud. Suceava; udă sa- 
tul Negotești, 

„Cucoşi, sa, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-ij., com. Bogzeşti, pe 

- Pirîul-Butnăreștilor, spre S.F. 
de satul Butnărești şi alături cu 
el. Arc 45 capi de familie, 2 
contrib., 168 loc. și 47 case. 
Sunt 83 vite mari cornute. A- 
cest sat ținea mai înainte de 
com. Trifești, dar s'a deslipit 
de la acesta și s'a alipit de co- 
muna Bogzeşti pentru apropiere. 
Se numea mai înainte și Uncești. 

Cucoșul, izvor cu piriă, judeţul 
Tecuciii. Ese din ripa cu același 
nume și se varsă în partea 
dreaptă a pirîului Zeletinul, în 
raionul com. Valea-Rea. 

Cucoșului (Ripa-), zipă, jud. 
Tecuciii, com. Valea-Rea. E si- 
tuată la N. satului Galbeni. 

Cucova, com. rur., în jud. Putna, 
pl. Răcăciuni, 
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Comuna Cucova este situată 
pe piriul cu același nume, la o 
depărtare de 5 minute de com.. 
Valea- Seacă, avind casele a- 
proape, în apa Siretului. 

Distanţa comunei de reședința 
sub-prefecturei e de 20 -kil., iar 
de capitala județului de 64 ki- 
lom. 
Marginile acestei comune sunt: 

la N. com. Scurta, la S. com. 
" Valea-Seacă, la S.-E. com. Min- 
drișca, la E. Siretul, care o de- 
sparte de jud. Tecuciii, iar la 
V. jud. Bacăi. | - 

Populaţiunea comunei, după 
- cel din urmă recensămînt e de 
177 capi de fam., saii 658 su- 
flete (344 bărbați şi 314 femei). 
Această populațiune se împăr- 
țea ast-fel: 283 neînsurați, (161 
bărbaţi și 122 femei), 332 în- 
Surați și 43 văduvi (17 bărbați 
și 26 femei); 656 Romini și 2 
Ruși; 600 ortodoxi şi 58 mo- 
zaici; 139 agricultori, ş mese- 
riași, 6 comercianţi, 8 avînd pro- 

- fesiuni libere și 7 servitori, 
Știu carte 58 persoane (54 

bărbaţi și 4 femei). 
Numărul caselor de locuit e 

de 177. 

Este o biserică parohială, cu 
hramul Adormirea. 

Copii cu vîrstă de şcoală sunt 
90 (43 băeți și 47 fete), din 
cari 5 (4 băcţi și 1 fată) urmează 
la şcoala din Coţofăneşti. 

Sunt 176. contribuabili, 
Budgetul comunei pe anul 

financiar 1893—94 a fost la 
venituri de 1978 lei, So bani și 
la cheltueli de 1968 lei, 76 bani, 

Locuitorii posedă: 3o pluguri 
de lemn, 28 de fier, 58 scari- 
ficătoare, 10 grape de fier, 1 
tăvălug și 1 trior. 

Vite sunt 690, din care 120 
boi, 140 vaci, 50 cal, 200 oi, 
40 capre și 140 porci, 

Locuitorii posedă şi 161 stupi 
cu albine: 

  

  

CUCOVA 

In comună sunt: 1 băcan, 
4 fierari, 1 lemnar, 4 manufac- 
tură, 1 cizmar, 4 fabricanți de 
rachii și 1 cîrciumar. 

In apropiere de comună trece 
şoseaua naţională Focșani-Păş- 
cani-lași şi calea ferată ce are 
aceeași direcţiune, 

Cucova, că/uu, în comuna cu a. 
celași nunie, jud. Putna. - 

Este situat la ş minute de- 
părtare de Valea-Seacă și avind 
casele aproape pănă în Siret. 

Are o biserică parohială, cu 
hramul Adormirea. Copii cu 
virstă de școală sunt 90 (43 

băcți și 47 fete), din cari ur- 
mează 5 (4 băcţi și 1 fată), la 
şcoala din Coţofinești. 

Cucova, sat, în jud. Roman, pl. 
Siretul-d.-s., com. Scheea, spre 
E. de satul Scheea și la o de- 
părtare de 5 kil. de el. Are 
145 capi de fam., 128 contrib, 
și 658 loc, din cari 13 știri 
carte și 180 case, (Această po- 
pulație este socotită împreună 
cu acea a satului Fărcășeni). 
Populaţia este romînă. Cucova 
forma, mai înainte, cu satul Făr- 
cășeni, o comună numită com: 
Fărcășeni, ” 

Cucova, parohie, în comuna cu 
același nume, jud. Putna, plasa 
Răcăciuni. E formată din o bi- 
serică parohială, cu hramul A- 
dormirea, în căt. Cucova, 

Cucova, firii, format pe terito-: 
riul com. Cucova, pl. Răcăciuni, 
jud. Putna; se varsă în piriul 
Valea-Seacă, după ce udă co- 
muna Cucova. 

Cucova, îezer, jud. Brăila. E si- 
tuat în ostrovul Popa. Se uneşte 
cu Dunărea-Vapoarelor prin pri- 
valul Chiriac. Este la Sud de 
iezerul Popa.
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CUCUEȘTI 

a Cucueşti, pumire ce purta maj 

înainte satul Căueşti, jud. Tu-" 
- tova. 

Cucuiata, c4/ze, în com. şi căt. 

Grăjdana, jud. Buzăii, pe virful 

căreia se vede încă o vechie bise- 

rică în ruine. Tradiţia o atribue 
Doamnei Neaga, adăugind că în 

jurul acestei biserici ar fi fost 
un arest pentru deţinuţii poli- 

tici, apoi pentru criminali, de 

unde e probabil că a rămas 

- proverbul: «Pune-te-aşi la Cu- 

cuiata». 

Cucuietul, şir «de dealuri, jud. 

Bacău, plasa Siretul-d.-j., situată 

în partea.de S. a comunei Mi- 

leşti şi a cărei zare desparte a- 

ceastă comună de secția Hor- 
geşti, din com. Gioseni. Pe plaiul 

acestui deal se află pămînturi 
foarte. productive în cereale, în 

spre com. Gioseni. 

Cucuietului (Valea-), va/e, ju- 
Tazlăul-d.-s., 

com. Solonţul, formată de munţii 

deţul Bacău, pl. 

Drăcoaia și Bălălăul. 

Cucuieţi, com. rur., jud. Olt, pl. 

Oltul-d.-j., compusă din 4 că: 

tune: Căzăneşti, Cucuieţi, Va- 

lea-Fetei și Vînești. 

Este situată pe valea şi coas- 

tele gârlei Cungrea-Mică, aproape 

de vărsarea ei în riul Olt, la 

21 kil. departe de capitala ju- 
deţului şi la 20 kil. de a plășei. 

Are o populaţiune de 852 lo- 
cuitori, în care întră și 9 fam. 

de Țigani. Sunt 216 capi de 

fam.; 180 contrib.; 206 case. 

In comună e o singură bise- 

rică, situată în căt. Căzănești, 

rezidită pe ruinele unei alte bi- 

serici, la anul 1881; e deservită 

de un singur preot. 

Pe lingă agricultură, 6 locui- 

tori se ocupă cu dulgheria, 2 

cu timplăria și 2 cu olăria. Ei   
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desfac produsul muncei lor la 

Slatina. | 

157 locuitori s'ati împroprie- 

tărit la 1864 pe moșiile statului 
Căzănești: şi Brincoveanca şi pe 

a răposatului C. I. Deleanu, cînd" 

li s'aii dat 498 hect. Ei ati 33 

cai şi epe, 400 boi, 69 vaci, 82 

capre, 1750 oi şi 160 porci. 

In raionul comunei, pe riul 

"Olt, sunt două mori de măci- 

nat și o luntre pentru trecerea 

Oltului. 
Școala se frecuentă de 35 

copii (34 băcți și 1 fată), din 
numărul de 129 copii (80 băeți 

şi 49 fete) în virstă de școală. 

Cu întreţinerea cei statul chel- 
tuește anual 1242 lei. Știii carte 

28 bărbaţi și 2 femei, de și 

școala funcționează aci de pe 

la 1833. 

Comerciul se face de 6 cir- 

ciumari. 

"Veniturile comunei se urcă 

la 2663 lei, 66 bani și cheltuelile 
la suma de 2663 lei, 66 bani. 

Șoseaua judeţeană ce pleacă 
din Slatina spre N., paralel cu 

rîul Oltul, trece prin această 

comună, înlesnind comunicația 

între comunele Dumitrești și 

Comăniţa. 

Două dealuri, între care este 

închisă girla, acoperite cu pă- 

duri, numite Muchea-Cornetului 

şi Muchea-Corbului, brăzdează 

comuna: Pe parte din ele se 

- cultivă cereale. 

Riîul Oltul udă comuna, de 

la N.-V. spre S.-E. și Cungrea- 

Mică de la E. spre V. Mai sunt 
vălcelele Leul-Mare și Leul-Mic, 

Valea- Fetei şi Valea - Caselor, 

Se mărginește cu comunele 

Ibănești, Bădeşti, Comăniţa, Du- 

mitrești și riul Oltul. 

Comuna fiind prea răspiîn- 

dită, la 1837 s'a dat ordin de 

la Domnie ca toate casele să 

se adune la un loc și să se for- 

meze ulițe regulate, ceea-ce s'a   

CUCUIEȚI 

şi făcut mai mult cu 'forţa, 

surpîndu-se casele şi bordeele 
ce eraii virite prin găuri şi pă- 

duri. 
In apropiere de comună se 

văd ruinele unui vechiii schit 

de călugări, dărîmat de -riul 

Olt. S'a zidit în urmă O altă 
biserică în cătunul Schitul-De- 

leni, unde se află o piatra mare 

cu.o vechie înscripțiune. 

Cucuieţi, com. rur., în jud. Te- 

leorman, pl. Tirgul, situată pe 

partea dreaptă a rîului Vedea. 
Se învecineşte la N. cu căt. 

Știrbeţi, de la com. Didești ; la 

$., cu com. Papa; la V., cu te- 

ritoriul coin. Bălțați dincoace 

de riul Vedea și la E., cu căt. 

Muţi, din com. Drăgșenei. 

Se compune din trei cătune: 
Cucuieţi -d.-s. (reședința), Cu- 
cuicți-d..j. (Cucuieţi-Moșteni) şi 

Ciocul. 
Cucuieţi-d.-s. și Moșteni sunt 

aşezaţi de-asupra dealului nu- 
mital-Cucuieţilor, pe malul stîng 

al Vedei și căt. Ciocul este așe- 

zat în vale, mai spre V., ca la 

21], il. depărtare, pe malul 

drept al Vedei. 

Locuitori împroprietăriți în 

1864, sunt în număr de gl: 

68 pe moșia Cucuieţilor, pe 185 

hect. și 23 în căt. Ciocul, pe 
80 hect. 

Are o populaţie de 140 fa- 
“ miliă, sati 1200 suflete. 

„Sunt 133 contribuabili, 

Numărul vitelor este de 857 

capete, din cari: 212 vite mari 

cornute, 51 cai, 3 măgari și 

857 vite mici. , 

Budgetul comunei este de 

lei 3345, bani 27 la venituri şi 

de lei 3336, bani 71 la chel- 

tueli. 

Are lo școală, condusă de 

un învățător și frecuentată de 

30 elevi și 20 eleve; o bise-. 

rică, în căt, Cucuieţi, deservită



CUCUIEŢI 

de 2 cîntărcți; în căt. Ciocul 
„este și o moară cu aburi. 

Prin căt. Ciocul trece calea 
judeţeană Turnul-Roșiori-Strim- 
beni, din care, dincolo de po- 

dul de la căt. Știrbei, începe 
o ramificațiune care duce tot 
la com. Cucuieţi. Tot prin şo- 
sele vecinale se leagă și cu co- 
muna Papa. Din dreptul cătu- 
nului Ciocul, din șoseaua ju- 
dețeană, pleacă o ramură de 

drum vecinal spre com. Bălțați, 
care pune în legătură acest că. 

tun cu comunele Bălțați, Neaga, 
Văleni și alte com. din jud. Olt, 

Cucuieţi saii Cucuieţi - Solon- 
țului, sai, în jud. Bacăiă, pl. 
Tazlăul-d.-s., com. Solonțul, E 
așezat pe piriul cu același nu-. 
me, pe un tărim avut în piatră 

de var și în argilă, din care 
se fabrică oale de pămînt, la 
o depărtare de 5400 m. de sa- 
tul Solonţul. | 

Are o biserică ortodoxă, zi- 

dită la 1749 de locuitori, de- 
servită de 1 preot și 2 cîntă- 
reți. Sunt 4 cîrciumi. | 

„Are o populaţie de 177 fa- 
milii, sai 632 suflete. 

Vite sunt: 18 cai, 392 vite 
„mari cornute, 124 porci și 7 

capre. 

Cucuieţi saii Cucuieţi-Dofteni, 

“saț, în jud. Bacăi, pl. Trotu. 

şul, com. Dofteana, situat pe 

piriul cu același nume și intre 

munţii Drăcoaia și Bălălăul, la 

o depărtare de 600 m. de sa- 
tul Dofteana. 

Este aci o biserică ortodoxă, 

zidită la 1845 de Andraiii Tu- 

doran, deservită de 1 preot și 
2 cîntăreți; o cîrciumă. 

Are o populaţie de 116 fa- 
milii, saii 456 suflete. 

Vite sunt: 19 cai, 372 vite 

- mari cornute, 106 porci şi 103 

capre,   
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Cucuieţi, sas, în jud. Olt; face 

parte din com. rur. cu același 

nume, din pl. Oltul-d.-j. 

Cucuieţi, cătun, în jud. Putna, 

com. Irești, pl. Girlele. Este si- 

„tuat pe malul Putnei. 

Are o populaţie de 230 su- 

flete, aproape toți locuitori ră- 

zași, cari locuesc în 63 case; 

o biserică filială, cu hramul 

Sfinţii-Voevozi, care ține de pa- 
rohia Șerbești, 

Copii în vîrstă de școală sunt 

23 (18 băeţi şi 5 fete), din cari 

3 băeţi urmează la şcoală. 

- Cucuieţi sai Cucuieţi-de-sub- 

Măgură, cătun, în jud. Putna, 

com. Găgești, pl. Girlele. 

Are o populație de 112 su- 
flete, cari locuesc în 33 case; 

o biserică filială, cu hramul 

Sfinții Trei -lerarhi, care ţine 
de parohia Pietroasa. 

Copii în vîrstă de şcoală sunt 
12 (7 băeţi și 5 fete), din cari 

5 băeți urmează la școală. 

Cucuieţi, dea, în jud. Olt, raio- 

nul com. Cucuicţi, pl. Oltul- 

d.-j., pe care se cultivă 2 hect. 
vie, 

Cucuieţi, ea/, în jud. Tecuciii, 

în partea de N. a com. Buciu- 

meni, pl. Nicorești, din sus de 

schitul Buciumeni, acoperit cu 
pădure și avind o înălțime de 

230 metri deasupra nivelului 
Siretului. 

Cucuieţi, moşie, în jud. Bacăi, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Solonţul. 

Cucuieţi, azoșic, în jud. Telcor- 

man, pl. Tirgului, aparţinind 

mai multor proprictari. 

Cucuieţi sau Cucuieţi-de-sub- 
Măgură, rup de pădure, în 

jud. Putna, pe teritoriul comu-   

CUCUIEȚI-MOARA 

nei cu același nume; face parte 

din moşia Găgeşti; întinderea | 

ci împreună cu trupurile: Băr- 

leanca, Șătrăreasca,  Făgctul, 

Scoghioreni și Dumbrăveneas- 
ca, este de 2800 hect, 

Cucuieţi, pădure, a statului, în 

jud. Ilfov; are o întindere de 

300 hect., este pendinte de 

com. Cucuieţi - Plătărești, plasa 
Dimboviţa. 

Cucuieţi, pir, în jud. Bacăi, 

pl. Trotuşul, com. Dofteana; 

izvorește din Poiana-Cirlanului 

şi după ce udă satul Cucuieţi, 
se varsă d'a stînga în rîul Tro- 
tușul. 

Cucuieţi, ziria, în jud. Bacăii, 

pl. Tazlăul-d.-s., com. Solonţul, 
care udă satul Cucuicţi și se 

varsă da dreapta în Tazlăul- 

Mare, Acest piriă izvorește din 

locul numit Ciocirlanul și curge 
de la S.-V. spre N-E. 

Cucuieţi-Frumușani, zoșic, a 
statului, în jud. Ilfov, pendinte 

de Mitropolie, și care s'a aren- . 

dat pe periodul 1886—96, cu 

30000 lei anual, împreună cu o 
moară de la Cucuicţi, vatra și 
circiuma. 

Cucuieţi-Moara, sa/, jud. Dim- 
bovița, pl. Dimboviţa ; face parte 
din com. rur. Cucuicţi-Plătăreşti,.. 

ste situat la Ș., de Plătăreşti, 

” între riul Dimboviţa și Valea- 

Grecilor. La S$.; riul Dimboviţa 
formează o insulă acoperită de 

richită și salcie, 

Se întinde pe o suprafață de 

1080 hect. cu o populație de 
205 suflete. 

Locuitorii ai numai şo hect; 

restul c proprictatea statului. 

Are 2 mori cu apă, 3 mașini 

de treerat cu aburi, 1 pod stă- 

tător. !



3170 hect. şi locuitorii celor- 

CUCUIEȚI-PLĂTĂREȘTI 

" Comerciul se face de 1 han-. 
gii. - , 

S'aă stabilit în sat 4 străini. 
Numărul vitelor mari e de 

166 și al celor mici de 53. 
Riîul Dimboviţa inundă cătu- 

nul în timp de ploi mari și 
atunci locuitorii. sunt nevoiţi a- 
și apăra  căminurile pănă se 
scurge apa la matca sa, 

In sat e o movilă, căreia în 
trecut îi zicea Cucui. Această 
movilă datează din timpi foarte 
vechi. Asupra formărei ei se 
daii două păreri: sau că a fă- 
cut parte din dealul drept al 
Dimboviţei și din cauza dese- 
lor vărsări ale apei și-a mutat 
matca și a izolat-o în mijlocul 
luncei sai că este vr'o movilă 
făcută de vechii locuitori și în 
care îngropaii pe morții lor. 

Cucuieţi-Plătăreşti, com. zur. 
jud. Ilfov, plasa Dimboviţa, si- 
tuată spre Ii. de Bucureşti, la 

întîlnirea văei Pasărea cu rîul 
Dimboviţa, 26 kil. departe de 
București. | 

Se compune din satele: Cu- 
cuieţi - Sudiţi, Cucuieţi - Moara, 
Piătărești, Podul-Pitarului, Pro-   gresul și Renașterea, cu o po- 
pulaţie de 2610. locuitori, cari 
locuesc în 590 case, 

Suprafața totală a comunei 
e de 6ior hect. 

Statul și însurăţeii, după mo- 
şiile Progresul și Renașterea, ai 

l-alte cătune ai 2031 hect. Se 
cultivă din ele 2732 hect. (440 
pădure). Locuitorii cultivă 283 3 
hect. (100 izlaz). - 

In comună sunt 3 biserici 

(la Cucuieţi-Sudiţi, Plătărești şi 
Podul-Pitarului), 4 şcoale mixte; 
2 mori cu aburi, 4 mașini de tre-   erat, 6 heleștaie, 2 poduri. 

Comuna numără 450 contrib., 
cu un budget de 8353 lei la 

„venituri și de 8240 lei la chel- 

'/ 

799 

tueli. In anul 1885 erai 473 

contribuabili, | | 

Dintre locuitori, 554 sunt plu- 

gari, 74 ai diferite profesi- 

uni, 

Arătura se face cu 284 plu-: 
guri: 200 cu boi și 84 cu cui. 

Locuitorii aii 408 care și că- 

ruțe: 203 cu boi și 205 cu cai. 

- Comerciul se face de 10 cîrciu- 

mari- și 3 hangii. 

Numărul vitelor mari e de 

2117 (886 cai şi epe, 621 boi, 
427 vaci şi viței, 48 tauri, 32 
bivoli, 103 bivolițe) și al celor 
mici de '4078 (66 capre, 420 
porci, 3592 oi). locuitori îm- 
proprietăriți sunt 338 și neim- 

proprietăriți 303. 

Sau stabilit 

străini, 

In partea de V. a acestei co- 

mune, este un deal, care începe 

în comună 4 

cu Dealul-Spirei și al Filaretu- 
lui şi continuă spre S. pănă la 
com. Gruiul, unde dispare în 
valea cea mai mare a Argeșu- 
lui. Acest deal, în diferitele sale 
poziţiuni, este acoperit parte cu 

vii, parte cu păduri, iar parte 
este semănat de țărani cu di- 
ferite cereale, Așa, de pildă, în 
apropiere de Bucureşti, este a- 

coperit cu vii; mai ales dealul 
Filaretului ce trece pe lîngă Vă- 
cărești, pănă aproape de Popeşti- 

" Conduratu, nu este acoperit de 
cit cu viţă. Pe sub poalele 
acestui deal se întinde și o vale 
care se numește Lunca, Aceas- 
tă luncă începe de la același 
punct cu dealul sus arătat și 
se termină tot cu același punct 
adică cu com. Gruiul, unde în- 

„ tră şi dispare în lunca cea mare 
a Argeşului. Pe lingă Bucu- 
rești, această luncă este culti- 
vată cu zarzavaturi, pe lingă 
Leordeni și Bobeşti este. aco- 
perită cu vărzării, în alte părți 
cu semănături, precum: porumb, 
meiii, rapiţă și alte cereale ; iar   

CUCUIOVA 

în alte părți este rezervată pen- 
tru trifoiii și finețe. 

Pe această mare luncă sunt 

și cîte-va lacuri însemnate, pre- 

cum: Ochiul-Roului, lingă I.c- 

ordeni, L.acul cel mare de lingă 

Mărăcini, aproape de satul Ma- 

nolache, lacul Lebediul dintre 
Podul-Pitarului și Cucuieţi, la- 
cul: Vasilaţi; mai sunt alte stu- 
furi fără nici o însemnătate care 
se găsesc tot pe această luncă, 

Cucuieţi-Sudiţi, sa, jud. Ilfov, 
pl. Dimboviţa; face” parte din 
com. rur. Cucuieţi - Plătăreşti. 
Este situat la S. de Plătărești, 
între riul Dimboviţa și Valea- 
Grecilor. La S., riul Dimboviţa 
formează o insulă acoperită cu 
richită și salcie. 

Se întinde pe o suprafață de 
914 hect., din cari ş80 aparțin 
statului şi 334 hect. ale locui- 
torilor. Pe teritoriul satului e 
o pădure de 230 hect, 
torii cultivă tot terenul, 

Populaţia lui e de 437 sufl. 
„Are „O. biserică, cu hramul 

Sf. Nicolae, deservită de 1 preot 
și 2 cîntăreți; o școală mixtă, 
frecuentată de 20 elevi şi 6 
eleve, cu întreținerea căreia sta- 
tul şi comuna cheltuesc anual 
„1930 lei. Localul s'a construit 
din fondurile judeţului, în anul 

1686. Pe teritoriul satului este 
1 heleștei, | 

Comerciul se face de 2 cir- 
ciumari și 1 hangii, 

Numărul vitelor mari e de 
370 şi al celor mici de 602, 

Locuitorii săi nu plăteaii bir. 
și de aceea se numeaii Sudiţi, Ei 
sunt coloniști din “Transilvania, 
Biserica din acest sat s'a clădit 
la anul 1842, adică vr'o 30 ani 
în urma înființărei satului, 

I.ocui- 

Cucuiova, zirf de deal, din co-. 
muna rur, Crainici, plaiul Clo- 

Sani, » jud. Mehedinţi.
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Cucuișul, ne, în com. Mălini, 

(1017.1), jud. Suceava. 

Cucul, mahala, în jud. Mehe- 

dinți, pl. Motrul-d.-s., ţine de. 

com. rur, Ploştina. 

Cucul, zădure, județul Ilfov, pe 
_ moșia Brăneşti, avind diferite 

esențe de lemn, situată -la S. 

de satul Brănești'și în întindere 

de 150 hect. Această pădure 

este împrejmuită cu șanț, în 

care s'a făcut un dublu canton 

cu 4 camere și 2 săli, care 

servă de locuință garzilor pă- 

durei și ca adăpost .elevilor 
şcoalci de silvicultură, cari fac 

practică prin pădure. 

Cucul, za/e, în com. rur, "Broş- 

teni, plasa Motrul-d.-s.,. județul 
Mehedinţi. 

Cuculeasa-Fundeni, căzu, al 

comunei Fundeni, jud. Buzăii, 

cu 200 locuitori, cari locuesc 

în 39 case. Are 3 sub-diviziuni: 

Fundenii-de-la - Drumul - Bogda- 

nului, Capul-Moșiei şi Hoinari. 

Cuculescu, sa, face parte in 

com. rur. Stănești, pl. Oltul- 

d.-j., jud. Vilcea. Are o popu- 
lațiune de zor locuitori (154 

bărbaţi, 147 femei). Cade în 

partea de N. a comunei, lingă 

riul Cerna. Aci e o biserică 
aprope în ruină. Anul fondărei 
și ctitorii nu se cunosc; Copii 

în 'vîrstă de școală sunt 37 (22: 

băeţi, și 15 fete). 

Cuculia, pisc, la E. comunei Ne-   
— SFÎRȘITUL VOLUMULUI AL, 1-lea. — 

moiul, plasa Oltul-d.-j., judeţul 
Vilcea. 

Cuculia, zise, la E. comunei Ma- 

teești, pl. Olteţul-d.-s., judeţul 

Vilcea. 

Cuculei, «ea/, în partea de N.- 

V. a satului Girceni, jud. Vas. 
Juiii. Desparte com. Girceni de 

com. Băcești, din jud. Roma- 

nului ; este acoperit de păduri. 

Cuculești, cătun, al com. Mă- 
runțișul, jud. Buzău, cu 60 lo- 
cuitori şi 25 case; are o im- 
portantă mină de piicură în ex: 
ploatare. 

Cuculeţul, co/ină, în jud. Bu- 
ză, com. Sibiciul-d.-s., căt. Gor- 

netul; are fineață și multe rup- 
turi. 

Cucului (Dealui-), deal, jud. 
Muscel, plaiul Dimboviţa. Con- 

stitue de la Păpușa, șirul des- 

părțitor între apa Argeșului și 

Rîul-Tirgului împreună cu munții 

Grădișteanul, Găinaţul-Mare și 
Mic, Dobriașul - Mare _şi Mic, 

Strimtul, Clăbucetul, Chiciora, 

Coasta - Mănăstirei - Nămăești , 

Dealul. Şelarilor și Dealul Măţău- 
lui, 

Cucului (Dealul-), Zea/, pe care 
e așezat cătunul Tirgul-Cucu- 

lui, în jud. R.Sărat, pl. Margi- 

nea-d.-s., comuna Plăinești, în 

partea de E., a comunei, 

Cucului (Fundul-), Zea/, în jud. 
R..Sărat, pl. Orașului, com, O. 

  

  

  

e. 

dobasca. Se desface din culmea 
Scorușului și brăzdează N. co- 
munei; este acoperit cu pă- 
Șuni, 

Cucului (Piatra-), /oc îsolat, în 
jud. Buzăă, com. Pietroasa-d.-s. 
pe malul piriului . Pietroasa. 

Cucului (Poiana- -), loc izolat şi 
izlaz în jud. Buzăii, com. Gura- 

Teghii, căt.. Nemertea, 

Cucului (Tirgul), tirgulerîn jad. 
R.Sărat, pl. Marginea-d.-s., că- 

„tunul de reședință al com. Plăi- 
nești, numit ast-fel de la Dea- 
lul-Cucului pe care e așezat, 
în partea de E. a com,, periul 

Rimna. Are o întindere de 12 
hect., cu o populaţie de 260 

fam., sai 870 sufl., din care 209 

"contribuabili; zoo ştii carte; 

sunt 20 străini. Are o biserică, 

o școală de băeți și una de 
fete. ! 

Cucului (Valea-), roșie, a sta- 

Cucului (Valea-), 

Cucului (Valea-), 

tului, pendinte de M.-rea Cotro- 

ceni, jud. Prahova, care pe pe: 

riodul 1888—93 s'a arendat cu 

3800 lei anual, în plus 480 lei 

plata de pădurari şi confinişti. 

vale, izvo- 

rește din pădurile com. Hirsa, 

pl. Podgoria, jud. Prahova. Se 

varsă în riul Cricovul, tot în 

raionul comunei Hirsa.- 

vale, se în-- 

„tinde la V. de satul Valea-Ca- 

selor, în jud. Vasluiii, com. Li- 
pova, pl. Racova. 

 


